
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 10. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 10.03.2021 
od 10:35 hodin do 11:50 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/10R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 10. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Ing. Radima Laibla
Ing. Jindru Zalabákovou.

Usnesení č. 002/10R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 10. 3. 2021 ve videokonferenčním režimu. To 
znamená,
že část členů Rady Ústeckého kraje je přítomna fyzicky a část členů Rady Ústeckého kraje
prostřednictvím videokonferenčního systému

b) pořízení obrazového a zvukového záznamu ze schůze Rady Ústeckého kraje dne 10. 3. 
2021,
který slouží pouze pro vyhotovení zápisu a usnesení a bude po vyhotovení zápisu a usnesení 
smazán

c) podepsání zápisu a usnesení z této schůze rady všemi přítomnými členy Rady Ústeckého 
kraje

Usnesení č. 003/10R/2021
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2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 10. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.

Usnesení č. 004/10R/2021
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. 048/44R/2018 z 01.08.2018 Realizace metody EPC na vybraných 
objektech kraje
2. Usnesení RÚK č. 061/86R/2020 z 22.01.2020 C)2. Závěrečná zpráva - Informace o využití 
finančních prostředků a vyúčtování finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, 
o.p.s.
3. Usnesení RÚK č. 012/88R/2020 z 19.02.2020 B) Informace o prevenci dopadů sucha na 
průmyslovou výrobu v ÚK a o plánování krizového režimu zásobování obyvatelstva a 
strategicky významných odběratelů vodou
4. Usnesení RÚK č. 056/110R/2020 z 30.09.2020 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Péče o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných 
druhů ve správě Ústeckého kraje v letech 2021 - 2023“ formou otevřeného řízení v 
nadlimitním režimu
5. Usnesení RÚK č. 064/110R/2020 z 30.09.2020 Nakládání s majetkem
6. Usnesení RÚK č. 065/110R/2020 z 30.09.2020 Nakládání s majetkem
7. Usnesení RÚK č. 076/110R/2020 z 30.09.2020 Nakládání s majetkem
8. Usnesení RÚK č. 135/110R/2020 z 30.09.2020 Nakládání s majetkem
9. Usnesení RÚK č. 015/111R/2020 z 14.10.2020 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na dodávky s názvem“ Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve 
vybraných školách Ústeckého kraje“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
10. Usnesení RÚK č. 043/111R/2020 z 14.10.2020 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého 
kraje“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
11. Usnesení RÚK č. 008/112R/2020 z 27.10.2020 Finanční podpora na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – žádost o dotaci
12. Usnesení RÚK č. 042/112R/2020 z 27.10.2020 Projekt „Domov "Bez zámků" Tuchořice - 
Výstavba nového objektu“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z VI. volebního období 2020 – 
2024:

13. Usnesení RÚK č. 013/3R/2020 z 09.12.2020 Finanční podpora na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – žádost o dotaci
14. Usnesení RÚK č. 021/3R/2020 z 09.12.2020 B)2. Personální záležitosti příspěvkových 
organizací v oblasti kultury
15. Usnesení RÚK č. 054/4R/2020 z 16.12.2020 B)2. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Vrbice
16. Usnesení RÚK č. 056/4R/2020 z 16.12.2020 B)2. Fond vodního hospodářství a životního 
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prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Kyškovice
17. Usnesení RÚK č. 057/4R/2020 z 16.12.2020 B)2. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Veselé
18. Usnesení RÚK č. 058/4R/2020 z 16.12.2020 B)2. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Domoušice
19. Usnesení RÚK č. 059/4R/2020 z 16.12.2020 B)2. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Žalany
20. Usnesení RÚK č. 060/4R/2020 z 16.12.2020 B)2. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Klapý
21. Usnesení RÚK č. 061/4R/2020 z 16.12.2020 B)2. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Město Štětí
22. Usnesení RÚK č. 062/4R/2020 z 16.12.2020 B)2. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Holedeč
23. Usnesení RÚK č. 063/4R/2020 z 16.12.2020 B)2. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Patokryje
24. Usnesení RÚK č. 064/4R/2020 z 16.12.2020 B)2. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Srbice
25. Usnesení RÚK č. 065/4R/2020 z 16.12.2020 B)2. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Město Košťany
26. Usnesení RÚK č. 083/4R/2020 z 16.12.2020 Stav vozového parku Krajského úřadu 
Ústeckého kraje a zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 6 
ks motorových vozidel pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
27. Usnesení RÚK č. 024/5R/2021 z 13.01.2021 C)1. Projekt Ústeckého kraje pro IROP, 95. 
výzva: „Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice“
28. Usnesení RÚK č. 028/5R/2021 z 13.01.2021 Program na záchranu a obnovu kulturních 
památek Ústeckého kraje - prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
29. Usnesení RÚK č. 036/5R/2021 z 13.01.2021 Stipendijní program Ústeckého kraje – 7. 
ročník 2010/2011
30. Usnesení RÚK č. 037/5R/2021 z 13.01.2021 Stipendijní program Ústeckého kraje – 11. 
ročník 2014/2015
31. Usnesení RÚK č. 057/5R/2021 z 13.01.2021 B)2. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – město Úštěk
32. Usnesení RÚK č. 058/5R/2021 z 13.01.2021 B)2. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Pnětluky
33. Usnesení RÚK č. 059/5R/2021 z 13.01.2021 B)2. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Hřivice
34. Usnesení RÚK č. 067/5R/2021 z 13.01.2021 C)1.,2. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „III/23756 – REKO mostního objektu 23756-003 
Kololeč“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
35. Usnesení RÚK č. 003/6R/2021 z 20.01.2021 Projednání dopisů adresovaných Radě 
Ústeckého kraje
36. Usnesení RÚK č. 007/7R/2021 z 27.01.2021 Poskytnutí věcného daru studentům za práci 
v rámci pomoci při pandemii COVID - 19"
37. Usnesení RÚK č. 008/7R/2021 z 27.01.2021 Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace č. 20/SML5201/SOPD/KH - město Terezín
38. Usnesení RÚK č. 009/7R/2021 z 27.01.2021 Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace č. 20/SML5831/SOPD/KH - TJ Střekov, z.s. - termín realizace projektu
39. Usnesení RÚK č. 010/7R/2021 z 27.01.2021 Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého 
kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, za rok 2020
40. Usnesení RÚK č. 011/7R/2021 z 27.01.2021 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí 
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nad Labem
41. Usnesení RÚK č. 016/7R/2021 z 27.01.2021 Personální záležitosti příspěvkové 
organizace v oblasti sociální
42. Usnesení RÚK č. 017/7R/2021 z 27.01.2021 Vyhlášení dotačního programu „Podpora 
rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2021“
43. Usnesení RÚK č. 018/7R/2021 z 27.01.2021 B)1. Prevence kriminality Ústeckého kraje – 
aktivity 2021 v rámci Programu PK a změna složení pracovní skupiny pro PK
44. Usnesení RÚK č. 021/7R/2021 z 27.01.2021 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu 
Ústeckého kraje – Destinační agentury
45. Usnesení RÚK č. 023/7R/2021 z 27.01.2021 Projekty v oblasti kultury - příspěvkové 
organizace
46. Usnesení RÚK č. 030/7R/2021 z 27.01.2021 Dotační program „Podpora vybraných služeb 
zdravotní péče 2021“ - vyhlášení
47. Usnesení RÚK č. 031/7R/2021 z 27.01.2021 Dotační program „Podpora aktivit 
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhlášení 2021
48. Usnesení RÚK č. 034/7R/2021 z 27.01.2021 B)1.,2. Dotační program: „Podpora 
financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na rok 2021“
49. Usnesení RÚK č. 035/7R/2021 z 27.01.2021 C)1.,2. Dotační program: „Sport 2021“
50. Usnesení RÚK č. 037/7R/2021 z 27.01.2021 Změny v rejstříku škol a školských zařízení
51. Usnesení RÚK č. 040/7R/2021 z 27.01.2021 Změna zřizovací listiny Správy a údržby 
silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
52. Usnesení RÚK č. 044/7R/2021 z 27.01.2021 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k 
oznámení EIA záměru „D7 – Odpočívky Všehrdy“ oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic 
ČR
53. Usnesení RÚK č. 046/7R/2021 z 27.01.2021 B)1. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění 
odpadních vod
54. Usnesení RÚK č. 047/7R/2021 z 27.01.2021 B)1. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Slatina
55. Usnesení RÚK č. 049/7R/2021 z 27.01.2021 C)1.b),c),d),2.a) Rozpočty na rok 2021 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2022 a 2023 příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje
56. Usnesení RÚK č. 059/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
57. Usnesení RÚK č. 060/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
58. Usnesení RÚK č. 061/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
59. Usnesení RÚK č. 062/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
60. Usnesení RÚK č. 063/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
61. Usnesení RÚK č. 064/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
62. Usnesení RÚK č. 065/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
63. Usnesení RÚK č. 066/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
64. Usnesení RÚK č. 067/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
65. Usnesení RÚK č. 068/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
66. Usnesení RÚK č. 069/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
67. Usnesení RÚK č. 070/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
68. Usnesení RÚK č. 084/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
69. Usnesení RÚK č. 085/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
70. Usnesení RÚK č. 086/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
71. Usnesení RÚK č. 087/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
72. Usnesení RÚK č. 088/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
73. Usnesení RÚK č. 089/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
74. Usnesení RÚK č. 090/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
75. Usnesení RÚK č. 091/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
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76. Usnesení RÚK č. 092/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
77. Usnesení RÚK č. 093/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
78. Usnesení RÚK č. 094/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
79. Usnesení RÚK č. 095/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
80. Usnesení RÚK č. 096/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
81. Usnesení RÚK č. 097/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
82. Usnesení RÚK č. 100/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
83. Usnesení RÚK č. 101/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
84. Usnesení RÚK č. 102/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
85. Usnesení RÚK č. 103/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
86. Usnesení RÚK č. 104/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
87. Usnesení RÚK č. 105/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
88. Usnesení RÚK č. 106/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
89. Usnesení RÚK č. 107/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
90. Usnesení RÚK č. 108/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
91. Usnesení RÚK č. 109/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
92. Usnesení RÚK č. 110/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
93. Usnesení RÚK č. 111/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
94. Usnesení RÚK č. 112/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
95. Usnesení RÚK č. 113/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
96. Usnesení RÚK č. 114/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
97. Usnesení RÚK č. 144/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
98. Usnesení RÚK č. 145/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
99. Usnesení RÚK č. 146/7R/2021 z 27.01.2021 Nakládání s majetkem
100. Usnesení RÚK č. 154/7R/2021 z 27.01.2021 Akce financované z Úvěru Ústeckého kraje 
na období 2021 - 2025
101. Usnesení RÚK č. 155/7R/2021 z 27.01.2021 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a obnova výukových středisek IZS – 
Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje – vybavení simulačních místností II.“ 
zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění v nadlimitním režimu
102. Usnesení RÚK č. 158/7R/2021 z 27.01.2021 Podpora činnosti místních akčních skupin 
Ústeckého kraje v roce 2021
103. Usnesení RÚK č. 159/7R/2021 z 27.01.2021 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 
2020 – žádosti o výjimku
104. Usnesení RÚK č. 164/7R/2021 z 27.01.2021 Výběr dohodce pro nákup el. energie a 
zemního plynu
105. Usnesení RÚK č. 004/8R/2021 z 12.02.2021 B)2. Projednání dopisů adresovaných Radě 
Ústeckého kraje
106. Usnesení RÚK č. 007/8R/2021 z 12.02.2021 Souhrnná informace o udělení cen 
Ústeckého kraje v roce 2020
107. Usnesení RÚK č. 010/8R/2021 z 12.02.2021 Změna „Zásad pro poskytování cestovních 
náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje"
108. Usnesení RÚK č. 012/8R/2021 z 12.02.2021 Transformace Lužické nemocnice a 
polikliniky, a. s. v Rumburku
109. Usnesení RÚK č. 013/8R/2021 z 12.02.2021 Akce financované z Úvěru Ústeckého kraje 
na období 2021 - 2025, 2. část
110. Usnesení RÚK č. 015/8R/2021 z 12.02.2021 Dovolení členů výboru Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad

B) schvaluje

změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
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1. Usnesení RÚK č. 012/88R/2020 z 19.02.2020 C) Informace o prevenci dopadů sucha na 
průmyslovou výrobu v ÚK a o plánování krizového režimu zásobování obyvatelstva a 
strategicky významných odběratelů vodou na 31.3.2021
2. Usnesení RÚK č. 042/93R/2020 z 01.04.2020 D)2. Fondy EHP 2014 – 2021 – „Zachráněné 
kulturní dědictví starého Mostu“ na 30.4.2021
3. Usnesení RÚK č. 045/4R/2020 z 16.12.2020 C)3.,4. Možnosti zabezpečení regionální 
drážní dopravy v části provozního souboru DMU120 a U6 od prosince 2022 na 24.3.2021
4. Usnesení RÚK č. 024/5R/2021 z 13.01.2021 C)2. Projekt Ústeckého kraje pro IROP, 95. 
výzva: „Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice“ na 
26.3.2021
5. Usnesení RÚK č. 004/8R/2021 z 12.02.2021 B)1. Projednání dopisů adresovaných Radě 
Ústeckého kraje na 24.3.2021

Usnesení č. 005/10R/2021
3.3 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Žádost o prominutí finanční částky za zřízení služebnosti inženýrské sítě č.j. 
KUUK/029256/2021
2. Žádost o zvážení finanční podpory projektu cyklostezky č.j. KUUK/029307/2021

B) ukládá

1. JUDr. Markovi Hrabáčovi, členu Rady Ústeckého kraje, odpovědět na dopis Žádost o 
prominutí finanční částky za zřízení služebnosti inženýrské sítě č.j. KUUK/029256/2021
Termín: 24.3.2021
2. Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje, 
odpovědět na dopis Žádost o zvážení finanční podpory projektu cyklostezky č.j. 
KUUK/029307/2021
Termín: 24.3.2021

Usnesení č. 006/10R/2021
3.4 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje I

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Reakce na odpověď JUDr. Marka Hrabáče č.j. KUUK/030528/2021
2. Stížnost na způsob vyřizování podnětů občanů podle zák. č. 129/2000 Sb. č.j. 
KUUK/032398/2021

B) ukládá

1. JUDr. Markovi Hrabáčovi, členovi Rady Ústeckého kraje, odpovědět na dopis Reakce na 
odpověď JUDr. Marka Hrabáče č.j. KUUK/030528/2021.
Termín: 24.3.2021
2. Mgr. Jiří Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, odpovědět na dopis Stížnost na 
způsob vyřizování podnětů občanů podle zák. č. 129/2000 Sb. č.j. KUUK/032398/2021
Termín: 24.3.2021

Usnesení č. 007/10R/2021
4.1 Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze
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Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze, IČO: 60460709, se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení

Usnesení č. 008/10R/2021
4.2 Vyvěšení tibetské vlajky

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

vyvěšení tibetské vlajky na budově Krajského úřadu Ústeckého kraje

Usnesení č. 009/10R/2021
7.1 SPZ Triangle – uzavření Smlouvy o zřízení služebností se spol. Yanfeng Czechia 
Automotive Interior Systems s.r.o.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření Smlouvy o zřízení služebností se společností Yanfeng Czechia 
Automotive Interior Systems s.r.o., Průmyslová 1060, Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, 
438 01 Bitozeves, IČO: 28739817, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 010/10R/2021
7.2 Vysokorychlostní trať (VRT) na území Ústeckého kraje - informace o přípravě

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o přípravě VRT na území Ústeckého kraje

B) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí informaci o přípravě VRT na území Ústeckého 
kraje a vzniku pracovní skupiny

C) ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje 
informaci o přípravě VRT na území Ústeckého kraje a vzniku pracovní skupiny

Termín: 22. 3. 2021

Usnesení č. 011/10R/2021
8.1 Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“ 
– změny v uzavřené smlouvě

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

1. výjimku z podmínek dotačního programu "Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém 
kraji pro rok
2020" (čl. XI, odst. 1) - maximální délka realizace projektu u příjemce dotace Jakub 
Opočenský,
IČO: 08746460, sídlo: 403 35, Libouchec 1, na projekt: "Andělské svačinky". 
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B) rozhoduje

1. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 20/SML3373/SoPD/SPRP, 
příjemce dotace Jakub Opočenský, IČO: 08746460, sídlo: 403 35, Libouchec 1, kterým se 
stanoví závazný časový ukazatel nejdéle do 31. 5. 2021;

2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 20/SML3401/SoPD/SPRP, 
příjemce dotace Michal Ouborný, IČO: 06679111, sídlo: 403 36, Tisá 260, kterým se stanoví 
závazný časový ukazatel nejdéle do 30. 4. 2021, a kterým se změní poměr investiční dotace z 
40 250,- Kč na 0,- Kč a neinvestiční dotace z 159 728,- Kč na 199 978,- Kč.

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. 4. 2021

Usnesení č. 012/10R/2021
8.2 Naplňování Strategie podpory podnikání

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1) vyhodnocení Prováděcí smlouvy s KHK ÚK pro rok 2020 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
2) informace o aktivitách podporujících podnikání pro rok 2021
3) změnu termínu konání investičního veletrhu MIPIM

B) rozhoduje

o uzavření Prováděcí smlouvy s KHK ÚK pro rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

C) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, učinit 
potřebné kroky k zajištění realizace části B) tohoto usnesení a pokračovat v koordinaci a 
aktivitách podporujících rozvoj podnikání v ÚK

Termín: 31. 12. 2021

Usnesení č. 013/10R/2021
8.3 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková 
dotace – 4. výzva Ústeckého kraje – ukončení smlouvy

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o ukončení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace v rámci „Dotačního programu na výměnu 
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje“ s 
příjemcem Petrem Šustrem - číslo smlouvy 20/SML0742 a to formou Dohody o ukončení 
smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle vzoru, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

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

Termín: 31. 5. 2021
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Usnesení č. 014/10R/2021
8.4 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková 
dotace – 4. výzva Ústeckého kraje – změna usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) mění

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 013/110R/2020 ze dne 30. 9. 2020 tak, že:
1. místo původně uvedeného tepelného zdroje typu B – tepelné čerpadlo bude dotace použita 
na nový zdroj typu C – plynový kotel kondenzační, příjemce Karel Hrabec, číslo žádosti 
001856. Maximální výše dotace je 102 500 Kč. Ostatní údaje se nemění.
2. místo původně uvedeného tepelného zdroje typu A3a – automatický kotel na pevná paliva – 
100% biomasa bude dotace použita na nový zdroj typu B – tepelné čerpadlo, příjemce Jana 
Štěpánová, číslo žádosti 001914. Maximální výše dotace ani ostatní údaje se nemění.
3. místo původně uvedeného tepelného zdroje typu B – tepelné čerpadlo bude dotace použita 
na nový zdroj typu C – plynový kotel kondenzační, příjemce Jana Tišlerová, číslo žádosti 
001978. Maximální výše dotace je 102 500 Kč. Ostatní údaje se nemění.

B) rozhoduje

1. o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.21/SML0074 – 
příjemce Karel Hrabec, kterým se mění maximální výše dotace z částky 127 500 Kč na 102 
500 Kč dle vzoru, který je přílohou č.1 tohoto usnesení.
2. o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.21/SML0164 – 
příjemce Jana Tišlerová, kterým se mění maximální výše dotace z částky 127 500 Kč na 102 
500 Kč dle vzoru, který je přílohou č.1 tohoto usnesení.

C) ukládá

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

Termín: 31. 5. 2021

Usnesení č. 015/10R/2021
9.1 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
sociální

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace, formou 
finančního daru od:

- Jánošíkovi s. r. o., třída Obránců míru 165, 438 01 Žatec, IČO: 1506251, ve výši 8 000,- Kč 
na zájmovou a tvořivou činnost uživatelů a na materiální zajištění sportovních a kulturních 
akcí, pořádaných pro uživatele zařízení a uživatele ostatních organizací, kteří se akcí zúčastní

Usnesení č. 016/10R/2021
9.2 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální za 2. 
pololetí 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví
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dle § 59 odst. 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, po 
vyhodnocení 2. pololetí 2020 odměnu ve výši uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu:

1. Ing. Pavlu Malečkovi, řediteli Domova Severka Jiříkov, příspěvkové organizace
2. Ing. Lence Milákové, MBA, ředitelce Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov, 
příspěvkové organizace
3. Mgr. Rostislavu Kolačevovi, řediteli Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé 
Snědovice, příspěvkové organizace
4. Ing. Jindřichu Vinklerovi, řediteli Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové 
organizace
5. Mgr. Martinu Nuhlíčkovi, DiS., řediteli Domova „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvkové 
organizace
6. Ing. Vladimíru Vopelkovi, řediteli Domovů sociálních služeb Litvínov, příspěvkové 
organizace
7. Mgr. Iloně Trojanové, ředitelce Domova Brtníky, příspěvkové organizace
8. Mgr. Dagmar Vaňkové, ředitelce Domovů pro osoby se zdravotním postižením Oleška – 
Kamenice, příspěvková organizace
9. Ing. Oldřichu Malému, řediteli Domovů sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvkové 
organizace
10. Mgr. Dagmar Hluché ředitelce Domovů pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvkové 
organizace
11. Mgr. Marcele Kačalové, ředitelce Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové 
organizace
12. PhDr. Mgr. Jaroslavu Zemanovi, MBA řediteli Podkrušnohorských domovů sociálních 
služeb Dubí - Teplice, příspěvkové organizace
13. Mgr. Pavolu Dobišovi, řediteli Domovů pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace

B) ukládá

Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony části 
A) tohoto usnesení
Termín: 31. 3.2021

Usnesení č. 017/10R/2021
9.3 Personální záležitosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým 
krajem v oblasti sociální

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

dle § 59 odst. 1 písmena i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, ve znění pozdějších předpisů, plat dle přílohy č. 1 tohoto materiálu:
- paní Mgr. Dagmar Hluché, ředitelce Domovů pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, 
příspěvková organizace, (platový výměr č. 5681/2021 ) s účinností od 1. 7. 2021;
- paní Ing. Lence Milákové, MBA ředitelce Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov, 
příspěvková organizace, (platový výměr č. 5682/2021) s účinností od 1. 4. 2021;
- panu Ing. Vladimíru Vopelkovi, řediteli Domovů sociálních služeb Litvínov, příspěvková 
organizace, (platový výměr č. 5683/2021) s účinností od 1. 5. 2021;
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- panu PhDr. Mgr. Jaroslavu Zemanovi, MBA řediteli Podkrušnohorských domovů sociálních 
služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace, (platový výměr č. 5684/2021) s účinností od 1. 
7. 2021.

B) ukládá

Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony části 
A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2021

Usnesení č. 018/10R/2021
9.4 Projekt TRANSFER a CESTA – výzvy k vrácení části dotace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

předloženou informaci o doručených výzvách k vrácení části dotace dle důvodové zprávy a 
příloh předloženého materiálu.

B) souhlasí

s navrženým postupem neakceptace Výzvy k vrácení části dotace projektu Program podpory 
mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – CESTA, reg. číslo 
projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001785 v částce 526 631,85 Kč a projektu Komplexní 
program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – TRANSFER, reg. číslo 
projektu CZ. 03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786 v částce 3 575 061,61 Kč dle důvodové zprávy

Usnesení č. 019/10R/2021
10.1 Destinační agentura Dolní Poohří – změny zástupců Ústeckého kraje ve správních a 
dozorčích radách

Rada Ústeckého kraje po projednání

          jmenuje

1. Dr. Ing. Radku Hodicovou, narozenou dne *************, bytem 
*****************************************
členkou správní rady obecně prospěšné společnosti Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. 
ke dni 22.3.2021
2. Ing. Petra Hybnera, narozen *************, bytem 
******************************************, členem dozorčí rady obecně prospěšné 
společnosti Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. ke dni 22.3.2021

Usnesení č. 020/10R/2021
11.1 Čerpání rezervního fondu Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové 
organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o výjimce z usnesení č. 013/91R/2020 Rady Ústeckého kraje ze dne 18. 3. 2020 o pozastavení 
čerpání rezervních fondů a fondů investic příspěvkových organizací zřízených Ústeckým 
krajem do odvolání, a to ve věci čerpání rezervního fondu Galerie Benedikta Rejta v 
Lounech, příspěvkové organizace, v celkové výši 1 623 tis. Kč pro rok 2021 na financování 
spoluúčasti žádostí o granty z MK ČR z roku 2020 a dofinancování provozu 
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B) souhlasí

s čerpáním rezervního fondu Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace, ve 
výši 1 623 tis. Kč pro rok 2021 na financování spoluúčasti žádostí o granty z MK ČR z roku 
2020 a dofinancování provozu. 

C) ukládá

PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče,
zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2021

Usnesení č. 021/10R/2021
11.2 Ústav archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě, v.v.i. - Vyhodnocení plnění 
závazků vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace za rok 2020 a Hlavní úkoly veřejné výzkumné 
instituce na rok 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Kontrolu technického a odborného zpracování archeologických výzkumů ve smyslu 
Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje veřejné 
výzkumné instituce ÚAPP, v.v.i. v letech 2020 – 2024 za rok 2020 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu.
2. Zápis z kontroly čerpání institucionální podpory poskytnuté Ústeckým krajem Ústavu 
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2020 na základě 
Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje 
výzkumné organizace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
3. Zápis z kontroly existence výsledků výzkumu Ústavu archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v.v.i., financovaných z institucionální podpory výzkumu, poskytnuté 
Ústeckým krajem v roce 2019, a předaných do Rejstříku informací o výsledcích RIV 2020 dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu.

B) schvaluje

Závěrečnou zprávu o činnosti Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, 
v.v.i. v roce 2020 financované z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.

C) navrhuje

1. Zastupitelstvu Ústeckého kraje konstatovat splnění závazků Ústavu archeologické 
památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2020, vyplývající z Rozhodnutí o 
poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace č.j. 
KUUK/174799/2019/KP, JID: 207252/2019/KUUK ze dne 20.12.2019.
2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Návrh hlavních úkolů ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 
2021 financovaných z Institucionální podpory Vědy a výzkumu Ústeckého kraje dle přílohy 
č. 8 předloženého materiálu.

D) ukládá

1. Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části C) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 26.4.2021
2. PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zajistit 
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splnění úkolů vyplývajících z části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2021

Usnesení č. 022/10R/2021
11.3 Změna zřizovací listiny Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

vzít na vědomí předloženou informaci o změně označení pozemků/parcel v zřizovací listině 
č.j. 121/2001 příspěvkové organizace Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace.

B) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 023/10R/2021
12.1 Činnost příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za 2. pololetí roku 2020 – 
hodnocení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

v souladu § 59 odstavce 1 písmene i) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
po vyhodnocení 2. pololetí 2020 odměnu:

a) PhDr. Miladě Šilhové, ředitelce Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace

b) Ing. Ladislavu Henlínovi, řediteli Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace

c) MUDr. Ilju Deylovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace

ve výši uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu

B) ukládá

Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony 
části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 3. 2021

Usnesení č. 024/10R/2021
13.1 Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková 
organizace – personální záležitosti

Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) jmenuje

dle § 1 odst. 1 a v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkursní komisi pro konkursní 
řízení na obsazení pracovního místa ředitele Střední školy mediální grafiky a polygrafie, 
Rumburk, příspěvkové organizace, ve složení:
Ing. Jindra Zalabáková, členka rady Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu, 
určená zřizovatelem, předsedkyně komise
Mgr. Zdenka Vachková, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Ústeckého kraje a zastupitelka Ústeckého kraje, určená zřizovatelem
Ing. Klára Kyselovičová, vedoucí správního oddělení odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, určená krajským úřadem
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D., ředitel Střední průmyslové školy stavební a Střední 
odborné školy stavební a technické, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, odborník v 
oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Ingrid Štroblová, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a 
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvkové organizace, 
psycholog
Martin Štěpánek, pedagogický pracovník Střední odborné školy mediální grafiky a 
polygrafie, Rumburk, příspěvkové organizace
Ing. Varja Paučková, ředitelka Ústeckého inspektorátu České školní inspekce, školní 
inspektorka České školní inspekce
Mgr. Eva Michalinová, členka Školské rady Střední odborné školy mediální grafiky a 
polygrafie, Rumburk.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2021

Usnesení č. 025/10R/2021
13.2 Dobrá škola – Moderní škola 4.0 – vstupní finanční příspěvek

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku (vstupní finanční příspěvek) pro čtyři 
přihlášené školy v motivačním programu „Dobrá škola - Moderní škola 4.0“ (dle podmínek 
programu),a to pro příspěvkové organizace:

1. Střední průmyslovou školu stavební a Obchodní akademii, Kadaň, Komenského 562, 
příspěvkovou organizaci, sídlo: Komenského 562, 432 01 Kadaň, IČO: 61342637, ve výši 
300 000 Kč,
2. Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu strojní, stavební a dopravní Děčín, 
příspěvkovou organizaci, sídlo: Čsl. armády 681/10, 405 02 Děčín, IČO: 47274689, ve výši 
300 000 Kč,
3. Gymnázium a Střední průmyslovou školu, Duchcov, příspěvkovou organizaci, sídlo: 
Masarykova 909/12, 419 01 Duchcov, IČO: 61515477, ve výši 300 000 Kč,
4. Střední průmyslovou školu stavební a Střední odbornou školu stavební a technickou, Ústí 
nad Labem, příspěvkovou organizaci, sídlo: Čelakovského 250/5, 400 07 Ústí nad Labem, 
IČO: 18385061, ve výši 300 000 Kč.

B) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
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potřebné úkony k naplnění části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2021

2. Statutárnímu orgánu příspěvkových organizací dle části A) tohoto usnesení předložit 
vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele.
Termín: 31. 3. 2022

Usnesení č. 026/10R/2021
13.3 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním 
roce 2019/2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

předložené znění Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Ústeckého kraje ve 
školním roce 2019/2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací 
soustavy Ústeckého kraje ve školním roce 2019/2020, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.

C) ukládá

Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu, 
předložit návrh dle části B) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 027/10R/2021
13.4 Dotační program Ministerstva zemědělství 129 710 Centra odborné přípravy – 
schválení učebních pomůcek

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

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

1. Střední školu zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, 
příspěvkovou organizaci, IČO: 47274654, sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 
02 Děčín, dle přílohy č. 1. předloženého materiálu,

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

Usnesení č. 028/10R/2021
13.5 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 
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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. 029/10R/2021
14.1 Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Stř. SÚS ÚK Císařský – Šluknov – depo na posyp.materiál - 
rekonstrukce haly na sůl“, zadavatele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace, zadávaného formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

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

Usnesení č. 030/10R/2021
14.2 Dodatky ke smlouvám pro turistickou sezónu 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších 
předpisů o uzavření

1. Dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou osobní 
drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince č. T1 s dopravcem 
KŽC Doprava s.r.o., sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje, IČ: 27423069, dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení.

2. Dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou osobní 
drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince č. T3 s dopravcem 
MBM rail s. r. o., sídlem Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, IČ: 25277171, dle přílohy č. 2 tohoto 
usnesení.

3. Dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou osobní 
drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince č. T5 s dopravcem 
KŽC Doprava s.r.o., sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje, IČ: 27423069, dle 
přílohy č. 3 tohoto usnesení.

4. Dodatku č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou osobní 
drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince č. T6 s dopravcem 
Railway Capital a.s., sídlem Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5 – Košíře, IČ: 24158071, dle 
přílohy č. 4 tohoto usnesení.

5. Dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné vodní 
dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v letech 2017 – 2021 po řece Labi 
Litoměřice – Ústí nad Labem – Děčín s dopravcem Labská plavební společnost, s.r.o., sídlem 
Kamenická 692/199, 405 02 Děčín II, IČ: 27346471, dle přílohy č.5 tohoto usnesení.
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Usnesení č. 031/10R/2021
14.3 Dodatky s městy z důvodu úpravy či fixace referenčních tržeb, zvýšení tarifu"

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou č. 14/SML2785 
se statutárním městem Teplice, sídlem Náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice, IČ: 00266621, 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 032/10R/2021
14.5 Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 
na linkách DÚK U11, U15, U52 a T8 – předložení upřesněných indikativních nabídek

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu ve věci zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou od 
prosince 2022 na provozním souboru linek U11, U15, U52 a T8;

B) schvaluje

1. zahájení jednání o znění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na provozní soubor linek 
U11, U15, U52 a T8 se společností České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 
15 Praha 1, IČO: 70994226, a to na základě předložené nabídky a na základě postupu dle 
tohoto materiálu;

2. zahájení jednání o znění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na provozní soubor linek 
U52 a T8 se společností GW Train Regio a.s., se sídlem U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad 
Labem, IČO: 28664116, a to na základě indikativní nabídky zaslané dopravcem, která je 
přílohou č. 3 tohoto materiálu.

C) ukládá

JUDr. Marku Hrabáčovi, radnímu pro oblast dopravy a silničního hospodářství informovat 
společnost České dráhy, a.s. a GW Train Regio o rozhodnutí Ústeckého kraje o zahájení 
jednání se společností České dráhy, a.s. a GW Train Regio o znění smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících pro provozní soubor linek U11, U15, U52 a T8 na základě 
jimi předložených indikativních nabídek.
Termín 19.3.2021

Usnesení č. 033/10R/2021
14.6 Dopravní opatření Ústeckého kraje v souvislosti s opatřeními zavedených Vládou 
ČR z důvodu rozšíření výskytu onemocnění COVID-19 na území ČR

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 dopravních opatřeních přijatých Ústeckým krajem v souvislosti s rozšířením 
onemocnění COVID-19 na území ČR;

B) souhlasí

s tím, že v návaznosti na jednání s autobusovými i železničními dopravci o mimořádné změně 
místního a časového vymezení linek a spojů provozovaných dle smluv o veřejných službách 
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předložili a provedli dopravci změny jízdních řádů tak, že od 8. 3. 2021, resp. od 17. 3. 2021 
nejsou provozovány vybrané, zejména školní a turistické spoje dle tohoto materiálu, přičemž 
dočasné neprovozování těchto spojů nebude považováno za porušení smlouvy o veřejných 
službách a bude řádně zohledněno ve vyúčtování dopravních výkonů.

Usnesení č. 034/10R/2021
14.7 Uplatnění pohledávek Ústeckého kraje za společností OverLine s.r.o.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

zaslání výzvy adresované společnosti OverLine s.r.o. k tomu, aby do 14 dnů od doručení 
vydala Ústeckému kraji bezdůvodné obohacení v souhrnné výši 2.288.496,- Kč, odpovídající 
části nájemného (vč. DPH) za užívání vozidel, uhrazeného za období od 1. listopadu 2019 do 
29. února 2020, a části odměny za poskytování IT služeb (vč. DPH) uhrazené za období od 
10. ledna 2020 do 28. února 2021 dle (i) smlouvy o nájmu vozidel – Děčínsko, uzavřené se 
společností OverLine s.r.o. dne 31. 8. 2018, uveřejněné v registru smluv pod ID 6094587, ve 
znění pozdějších dodatků, a (ii) smlouvy o nájmu vozidel – Ústecko, uzavřené se společností 
OverLine s.r.o. dne 31. 8. 2018, uveřejněné v registru smluv pod ID 6095283, ve znění 
pozdějších dodatků, na něž společnost OverLine nemá dle příslušných ustanovení nájemních 
smluv právní nárok, a to z důvodu neprovozuschopnosti pronajatých vozidel specifikovaných 
v příloze č. 2 tohoto materiálu v souhrnném počtu 441 dnů ve shora zmíněném období od 1. 
listopadu 2019 do 29. února 2020 a dále z důvodu vrácení odbavovacích zařízení v celkovém 
počtu 16 ks pronajímateli dne 10. ledna 2020 (viz příloha č. 3 tohoto materiálu).

B) schvaluje

pro případ, že společnost OverLine s.r.o. na základě výzvy dle bodu A) tohoto usnesení tam 
uvedenou částku Ústeckému kraji v plném rozsahu ve stanovené lhůtě neuhradí, zaslání 
oznámení adresovaného společnosti OverLine s.r.o., kterým Ústecký kraj provede 
jednostranný zápočet neuhrazené části své pohledávky dle bodu A) tohoto usnesení proti 
doposud neuhrazeným pohledávkám společnosti OverLine s.r.o. z nájemních smluv 
uvedených v bodě A) tohoto usnesení. 

Usnesení č. 035/10R/2021
15.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru Zařízení ke 
sběru, úpravě a výkupu odpadů - Ústí nad Labem oznamovatele EKOSFERA spol. s r.o. 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Zařízení ke sběru, úpravě a výkupu odpadů – Ústí 
nad Labem“ oznamovatele EKOSFERA spol. s r.o., takto:

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

Usnesení č. 036/10R/2021
15.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru Vroutek – 
modernizace farmy oznamovatele ANIMO Žatec, a.s. 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje
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dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Vroutek – modernizace farmy“ oznamovatele 
ANIMO Žatec, a.s., takto:

Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí.

Usnesení č. 037/10R/2021
15.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru Přístaviště Malé 
Žernoseky oznamovatele Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Přístaviště Malé Žernoseky“ oznamovatele Česká 
republika – Ředitelství vodních cest ČR takto:

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

Usnesení č. 038/10R/2021
15.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru Doplnění sítě 
přístavišť OLD v Ústeckém kraji oznamovatele Česká republika – Ředitelství vodních 
cest ČR 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji“ 
oznamovatele Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR takto:

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

Usnesení č. 039/10R/2021
15.5 Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Obec Radonice – změna 
smluvního ujednání

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů

1) vzít na vědomí informaci o žádosti obce Radonice o změnu a prodloužení termínu 
ukončení projektu „Nosič kontejnerů za traktor + kontejner“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

2) rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 
20/SML5740/01/SoPD/ZPZ uzavřené s obcí Radonice, č. p. 1, 431 55 Radonice, IČ 
00262111, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B) ukládá

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí
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1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 26. 4. 2021

2. sdělit obci Radonice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu 
A) tohoto usnesení,
Termín: 31. 5. 2021

3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu A) 
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 5. 2021

Usnesení č. 040/10R/2021
15.6 Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Obec Hrobce – změna smluvního 
ujednání 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů

1) vzít na vědomí informaci o žádosti obce Hrobce o prodloužení termínu ukončení projektu 
„Kompostování v obci Hrobce 2020“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

2) rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční 
dotace č. 20/SML5737/01/SoPD/ZPZ uzavřené s obcí Hrobce, Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce, 
IČ 00263664, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B) ukládá

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí

1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 26. 4. 2021

2. sdělit obci Hrobce rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu A) 
tohoto usnesení,
Termín: 31. 5. 2021

3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu A) 
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 5. 2021

Usnesení č. 041/10R/2021
15.7 Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci dle důvodové zprávy tohoto materiálu týkající se následujících skutečností.

1. V souladu s ustanovením § 13 odst. 5 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož kraje v samostatné působnosti 
zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, 
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výchovy a osvěty, byly odborem životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s dalšími 
odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje zahájeny přípravné práce a jednání směřující k 
pořízení nové „Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy, a osvěty v Ústeckém kraji“ 
s cílem schválení této nové koncepce Zastupitelstvem Ústeckého kraje do konce roku 2021.

2. V roce 2021 bude v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy, a osvěty postupováno 
v souladu s průběžnými cíli zakotvenými v dosud platné „Aktualizaci koncepce 
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji“ – části čtvrté „Návrhová 
část“ schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 92/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013.

B) ukládá

Ing. Monice zeman, MBA, zástupkyni ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje a vedoucí 
odboru životního prostředí a zemědělství připravit k projednání v orgánech kraje návrh nové 
„Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy, a osvěty v Ústeckém kraji“.

Termín: 31. 12. 2021

Usnesení č. 042/10R/2021
17.1 Změny zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: 
Krajská majetková, příspěvková organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č. j. 213/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČ: 00829048 dodatkem č. 88 ke 
zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ke schválení
Termín: 26. 4. 2021

1
Usnesení č. 043/10R/2021
17.2 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k 
nemovitým věcem, a to:
- pozemek: p.č. 3464/25 o výměře 5701 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/26 o výměře 3293 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/27 o výměře 17 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/28 o výměře 1266 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/29 o výměře 735 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/30 o výměře 919 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/31 o výměře 959 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/32 o výměře 1834 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/33 o výměře 1147 m2, druh pozemku: orná půda,
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- pozemek: p.č. 3464/34 o výměře 1662 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/35 o výměře 1097 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/36 o výměře 225 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/37 o výměře 987 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/38 o výměře 937 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/39 o výměře 1230 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/40 o výměře 1045 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/41 o výměře 981 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/42 o výměře 1004 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/43 o výměře 1000 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 3464/44 o výměře 849 m2, druh pozemku: orná půda
(vše odděleno z p.č. 3464/9 o výměře 94903 m2 geometrickým plánem č. 3000-61/2020 ze 
dne 30.11.2020),
obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Chomutov pro město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, IČO: 
00261912.

Usnesení č. 044/10R/2021
21.1 Přehled řešených škodních událostí Škodní komise Krajského úřadu Ústeckého 
kraje za II. pololetí roku 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

informaci o případech řešených Škodní komisí Krajského úřadu Ústeckého kraje v II. pololetí 
roku 2020.

Usnesení č. 045/10R/2021
23.1 Příprava 5. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 
2024

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Žádost o svolání zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v mimořádném termínu v souladu 
s § 41, odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů , č.j. KUUK/31402/2021 a č.j. KUUK/31037/2021 dle přílohy č.1 tohoto materiálu.
2. informaci o přípravě 5. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 
2020 - 2024 dne 22. 3. 2021 od 10.00 hodin
3. dopis Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje dle přílohy č. 5 tohoto materiálu

B) předkládá

návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 
2024 dne 22. 3. 2021 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

C) schvaluje

harmonogram zabezpečení 5. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 
2020 - 2024 dne 22. 3. 2021 dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, za předpokladu že zastupitelé 
požadující svolání zasedání zastupitelstva nepřehodnotí svou žádost na základě dopisu dle 
přílohy č. 5 tohoto materiálu. 

Usnesení č. 046/10R/2021
23.2 Odvolání člena představenstva Krajské zdravotní, a.s.
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Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

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

1. odvolává
- Mgr. Ing. Jindřicha Zetka, dat. nar. ****************, bytem 
**************************************** z funkce člena představenstva společnosti 
ke dni 10. března 2021 (den zániku funkce).

Seznam příloh:

bod 4.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 007/10R/2021 Návrh Memoranda o spolupráci mezi 
Ústeckým krajem a Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze

bod 7.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 009/10R/2021 Smlouva o zřízení služebností

Bod 8.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 013/10R/2021 Dohoda o ukončení smlouvy o 
poskytnutí dotace

Bod 8.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 014/10R/2021 Vzor dodatku ke smlouvě o 
poskytnutí dotace

Bod 11.2 priloha 5.pdf k usnesení č. 021/10R/2021 Závěrečná zpráva o činnosti UAPP 
SZ Čech, v.v.i. v roce 2020

bod 13.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 028/10R/2021 Přehled organizací žádajících o 
souhlas s přijetím finančního daru a s 
nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkových organizací

bod 14.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 030/10R/2021 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících 
veřejnou osobní drážní dopravou k 
zajištění dopravní obslužnosti 
Ústeckého kraje na turistické lince č. 
T1

bod 14.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 030/10R/2021 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících 
veřejnou osobní drážní dopravou k 
zajištění dopravní obslužnosti 
Ústeckého kraje na turistické lince č. 
T3

bod 14.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 030/10R/2021 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících 
veřejnou osobní drážní dopravou k 
zajištění dopravní obslužnosti 
Ústeckého kraje na turistické lince č. 
T5
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bod 14.2 priloha 4.pdf k usnesení č. 030/10R/2021 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících 
veřejnou osobní drážní dopravou k 
zajištění dopravní obslužnosti 
Ústeckého kraje na turistické lince č. 
T6

bod 14.2 priloha 5.pdf k usnesení č. 030/10R/2021 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících ve 
veřejné vodní dopravě k zajištění 
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 
v letech 2017 – 2021 po řece Labi 
Litoměřice – Ústí nad Labem - Děčín

bod 14.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 031/10R/2021 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o 
spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou 
dopravou a veřejnou drážní osobní 
dopravou č. 14/SML2785 – Teplice

bod 15.5 příloha 2.pdf k usnesení č. 039/10R/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
20/SML5740/01/SoPD/ZPZ

bod 15.6 příloha 2.pdf k usnesení č. 040/10R/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
20/SML5737/01/SoPD/ZPZ

bod 17.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 042/10R/2021 dodatek č. 88
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PO210/2021 

         Memorandum o spolupráci 
 

Smluvní strany: 

1. Ústecký kraj 

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

Zastoupená: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem 

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Pavel Hajšman, vedoucí Odboru regionálního rozvoje 

IČO:  70892156 

DIČ:  CZ70892156 

(dále jen „Ústecký kraj“) 

 

2. Česká zemědělská univerzita v Praze 

Sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol  

        Zastoupená: prof. RNDr. Vladimírem Bejčkem, CSc. 

IČO:   60460709  

DIČ:   CZ60460709 

 (dále jen „ČZU“) 

 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku toto Memorandum o spolupráci (dále jen 

„memorandum“) následujícího znění: 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany před uzavřením tohoto memoranda bez jakýchkoliv výhrad a připomínek prohlašují, 

že mají zájem na uzavření memoranda o spolupráci, které bude založeno na zásadě rovnosti a bude 

výhodné pro obě smluvní strany. 

 

II. 

Předmět memoranda 

Předmětem tohoto memoranda je deklarace zájmu smluvních stran vyvíjet aktivity spočívající ve 

vzájemné spolupráci v oblasti životního prostředí s cílem zvýšit jeho ochranu a usnadnit jeho obnovu 

pomocí projektů zaměřených na: 

a) ekologii obnovy a zvýšení biodiverzity, 

b) adaptaci krajiny na klimatickou změnu, 

c) přípravu chytré a ekologické dopravy, 

d) obnovitelé zdroje energie, 

e) marketing a propagaci realizovaných projektů s cílem zvýšit povědomí o jejich důležitosti u 

veřejnosti. 
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III. 

Oblasti vzájemné spolupráce 

1. ČZU má v úmyslu na základě tohoto memoranda spolupracovat s Ústeckým krajem formou 

následujících aktivit: 

a) nabídka vědecko-výzkumných pracovníků za účelem poskytování školení, odborné práce 

či jiných aktivit Ústeckého kraje, 

b) nabídka využití přístrojů a laboratoří ČZU pro potřeby Ústeckého kraje, 

c) společné vědecko-výzkumné projekty, 

d) zakázkový výzkum a další. 

 

2. Ústecký kraj má v úmyslu na základě tohoto memoranda spolupracovat s ČZU formou 

následujících aktivit: 

a) organizace společných akcí – seminářů, konferencí, přednášek apod., 

b) společné vědecko-výzkumné projekty, 

c) zakázkový výzkum a další. 

 

3. Konkrétní podmínky realizace spolupráce budou předmětem samostatných písemných dohod. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství, 

know-how, duševního vlastnictví a další důvěrné informace budou pro účely realizace 

spolupráce vyplývající z tohoto memoranda předávány mezi smluvními stranami na základě 

samostatných písemných dohod, případně v rámci dohod uzavíraných k realizaci spolupráce 

vyplývající z tohoto memoranda. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Toto memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že memorandum je možné ukončit na základě písemné dohody nebo 

výpovědi, a to v měsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem následujícím po doručení 

výpovědi druhé smluvní straně. 

 

3. Toto memorandum se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana 

ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. 

 

4. Vztahy neupravené tímto memorandem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými právními 

předpisy. 
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5. Toto memorandum lze doplňovat či měnit pouze formou písemných očíslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

6. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto memoranda tak, aby 

toto memorandum mohlo být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a 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. 

 

7. Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje dne ………………. 

usnesením č. ……………….. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah memoranda dobře znám v celém rozsahu, je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle prosté nátlaku a že jej neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci níže připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne:                   V Praze dne:   

Za Ústecký kraj                               Za ČZU  

 

 

 

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

Ing. Jan Schiller                                                                        prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.

                

 

                          

 

                                                                                           

       



 

  1  Bez. 

 

 
 
 
 
 
Krajský úřad 
 
Číslo Povinného:  
Číslo Oprávněného:  

 
 

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTÍ  
uzavřená podle ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Smluvní strany 

 

Povinný: 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: vedoucí odboru majetkového, Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:   
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu
 

a 
 
Oprávněný: 
Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o. 
Sídlo: Průmyslová 1060, Bitozeves–Průmyslová zóna Triangle, 438 01 Bitozeves 
Zastoupený: prokuristy  
Kontaktní osoba:  F
E-mail/telefon: 
IČ : 287 39 817 
DIČ: CZ28739817 
Zápis v OR: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 29795 
Bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
 Číslo účtu:
 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o zřízení služebností: 
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Čl. I 

1. Povinný je výlučným vlastníkem následujících pozemků: 

(i) pozemkové parcely, parc. č. 554/22, o výměře 23.279 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
(ii) pozemkové parcely, parc. č. 554/1 o výměře 29.868 m2, druh pozemku ostatní plocha,  

vše v obci Bitozeves, katastrálním území Tatinná, zapsáno na LV č. 104 u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec (dále jen „Služebné pozemky“). 

2. Se Služebnými pozemky má právo hospodaření SPZ Triangle, příspěvková organizace, Velká 
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem – centrum, PSČ 400 01, IČO: 71295011.  

3. Oprávněný je výlučným vlastníkem následujících pozemků a staveb: 

(i) stavební parcely, parc. č. st. 82 o výměře 10.570 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1060, 

(ii) stavební parcely, parc. č. st. 83 o výměře 146 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, 

(iii) stavební parcely, parc. č. st. 84 o výměře 10 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří, 

(iv) pozemkové parcely, parc. č. 554/25 o výměře 38.060 m2, druh pozemku ostatní plocha,  
(v) pozemkové parcely, parc. č. 554/26 o výměře 20.724 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
(vi) pozemkové parcely, parc. č. 554/41 o výměře 5.876 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
(vii) pozemkové parcely, parc. č. 554/42 o výměře 957 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
(viii) pozemkové parcely, parc. č. 554/43 o výměře 378 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
(ix) pozemkové parcely, parc. č. 554/44 o výměře 1.165 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
(x) pozemkové parcely, parc. č. 554/45 o výměře 222 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
(xi) pozemkové parcely, parc. č. 554/46 o výměře 57 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
(xii) pozemkové parcely, parc. č. 554/47 o výměře 4.490 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
(xiii) pozemkové parcely, parc. č. 554/107 o výměře 7.240 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
(xiv) pozemkové parcely, parc. č. 554/108 o výměře 4.680 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
(xv) pozemkové parcely, parc. č. 554/109 o výměře 3.687 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
(xvi) pozemkové parcely, parc. č. 554/110 o výměře 266 m2, druh pozemku ostatní plocha, a 
(xvii) stavby bez čísla popisného nebo evidenčního, která se nachází na pozemku parc. č. 84. 

vše v obci Bitozeves, katastrálním území Tatinná, zapsáno na LV č. 102 u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec (dále jen „Panující nemovitosti“). 

4. Oprávněný je dále vlastníkem níže uvedených inženýrských sítí a komunikací vybudovaných 
v rámci stavby výrobního závodu Oprávněného na Panujících nemovitostech: 

(i) přípojek dešťové kanalizace v rozsahu 96 m2, 
(ii) přípojky splaškové kanalizace v rozsahu 60 m2,  
(iii) přípojek pitné a užitkové vody v rozsahu 63 m2,  
(iv) přípojky plynovodu v rozsahu 24 m2  

(inženýrské sítě uvedené pod body (i) až (iv) tohoto odst. 4 článku I této smlouvy dále jen 
„Inženýrské sítě“), a 

(v) zpevněných komunikací sloužících jako přístup a příjezd k Panujícím nemovitostem 
z okolních veřejně přístupných komunikací v rozsahu 812 m2 (dále jen „Komunikace“); 

které zasahují do Služebných pozemků. Uvedené Inženýrské sítě a Komunikace byly zřízeny 
v či na Služebných pozemcích s předchozím souhlasem Povinného a na náklady Oprávněného, 
vhodným a bezpečným způsobem, a to tak, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 201-
25/2020 ze dne 26. května 2020, vyhotoveným který byl potvrzen 
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec dne 2. června 2020 a který 
je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen „Geometrický plán“).  

 
Čl. II 

1. Povinný zřizuje ve prospěch Panujících nemovitostí, resp. ve prospěch každého vlastníka 
Panujících nemovitostí, následující služebnosti k následujícím částem Služebných pozemků: 
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(i) k částem Služebných pozemků označeným jako části A a C dle Geometrického plánu 
o celkové výměře 243 m2, služebnost inženýrské sítě, která spočívá v právu Oprávněného 
zřídit, uložit, mít a provozovat Inženýrské sítě a s tím souvisejícím právem Oprávněného 
vstupovat a vjíždět jakýmikoli vozidly na Služebné pozemky za účelem údržby, oprav, 
rekonstrukce, modernizace a odstranění havárií na Inženýrských sítích; a 

(ii) k částem Služebných pozemků označeným jako část B dle Geometrického plánu 
o celkové výměře 812 m2 služebnost, která spočívá v právu Oprávněného: 

a) vybudovat a provozovat Komunikace; a 

b) vcházet a vjíždět jakýmikoli vozidly na/přes Služebné pozemky v rozsahu Komunikace 
za účelem přístupu k Panujícím nemovitostem, přičemž toto právo náleží též všem 
zaměstnancům, obchodním partnerům, subdodavatelům a klientům každého vlastníka 
Panujících nemovitostí či jiným uživatelům Panujících nemovitostí; 

(služebnosti uvedené pod body (i) a (ii) odst. 1 článku II této smlouvy dále jen „Služebnosti“) 

2. Služebnosti se zřizují na dobu neurčitou a zavazují i případné právní nástupce Povinného. 

3. Oprávněný práva odpovídající Služebnostem přijímá a Povinný se zavazuje výkon těchto práv 
strpět. Povinný má povinnost učinit vše k zajištění nerušeného a neomezeného výkonu práv 
odpovídajících Služebnostem, zejména se zdržet veškerých jednání, která by výkonu práv 
odpovídajících Služebnostem bránila nebo je omezovala (a to zejména, nikoli však výlučně, 
zdržet se stavební činnosti a výsadby stromů). 

 
Čl. III 

Služebnosti se zřizují úplatně, a to dle dohody smluvních stran za jednorázovou částku 105.500 Kč 
(navýšenou o DPH v zákonné sazbě). Vzhledem ke skutečnosti, že Povinný je plátcem DPH, bude 
úplata provedena Oprávněným ve prospěch Povinného na základě faktury splňující veškeré 
náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, vystavené Povinným se splatností 30 dnů ode dne vystavení faktury. Povinný 
je oprávněn vystavit fakturu až po uzavření této smlouvy.  
 

Čl. IV 

1.  Oprávněný se zavazuje při realizaci práv odpovídajících Služebnostem užívat Služebné 
pozemky tak, aby zabránil jakýmkoli zbytečným škodám na majetku Povinného. 

2.  Oprávněný se zavazuje při realizaci práv odpovídajících Služebnostem respektovat uložení 
ostatních zařízení umístěných v či na Služebných pozemcích, umožnit jejich údržbu, opravu, 
rekonstrukci a modernizaci.  

3.  Oprávněný nebo Oprávněným zmocněný provozovatel Inženýrských sítí či Komunikací bude 
vždy jakoukoliv prohlídku, údržbu, opravu nebo havárii Inženýrských sítí či Komunikací provádět 
s řádnou péčí a vždy Služebné pozemky uvede na vlastní náklad do předešlého stavu s tím, že 
pokud se tak nestane, uhradí Oprávněný případnou škodu spojenou s prohlídkou, údržbou, 
opravou nebo havárií Inženýrských sítí či Komunikací vlastníkovi Služebných pozemků.  

4.  Oprávněný je povinen oznámit Povinnému každý předem plánovaný vstup na Služebné 
pozemky související s prohlídkou, opravou či údržbou Inženýrských sítí. Oznámení bude 
předáno písemnou formou na adresu: SPZ Triangle, příspěvková organizace, Velká Hradební 
3118/48, 400 01 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu 

Nesnese-li záležitost při náhlém poškození 
Inženýrských sítí odkladu, obstará jejich opravu Oprávněný nebo Oprávněným zmocněný 
provozovatel Inženýrských sítí i bez předchozího projednání; kontaktní osobě Povinného však 
neprodleně oznámí provádění opravy, její místo označí a zabezpečí. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany výslovně uvádějí, že povinnost oznámit vstup na Služebné pozemky dle tohoto 
odst. 4 článku IV této smlouvy se nevztahuje na právo Oprávněného odpovídající služebnosti 
uvedené v článku II odst. 1 bod (ii) písm. b) této smlouvy.  
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Čl. V 

1. Povinný tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 
Ústeckého kraje 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 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení je určeno pro účely řízení u katastrálního 
úřadu. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti řádným 
zaplacením náhrady za zřízení Služebností dle článku III této smlouvy, nejdříve však dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

6. 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. Oprávněný 
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 Povinný, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána 
Oprávněnému do datové schránky ID: vmiyb5k. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že Služebnosti vznikají zápisem do veřejného seznamu ve 
smyslu § 1262 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tj. zápisem do katastru 
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec. 

8. Na základě této smlouvy bude Povinným podán návrh na zápis Služebností u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec. Správní poplatek za podání tohoto návrhu 
do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení Geometrického plánu zaplatí Oprávněný.  

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku Oprávněného 
Příloha č. 2 – Geometrický plán č. 201-25/2020 ze dne 26. května 2020 
Příloha č. 3 – Výkaz výměr 

 
Čl. VI 

Povinný i Oprávněný 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. 
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Za povinného, Ústecký kraj 
 

Za oprávněného, Yanfeng Czechia 
Automotive Interior Systems s.r.o. 

V Ústí nad Labem dne ……………… 

 

_____________________________ 

V ………………… dne ………………… 

 

_____________________________ 

hejtman Ústeckého kraje 
 V ………………… dne ………………… 

 

_____________________________ 
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Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku Oprávněného
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Příloha č. 2 - Geometrický plán č. 201-25/2020 ze dne 26. května 2020
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Příloha č. 3 – Výkaz výměr 

 
 



 

   
 

 
 
 
 
 
Číslo smlouvy: …………………….. 

 
 
 

Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace  
k realizaci projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na 

pevná paliva (kotlíková dotace) 
uzavřené v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád. 

Smluvní strany  

Poskytovatel: Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

 
Zastoupený:  

 

Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: PPF banka a.s. 
Číslo účtu: 0720000121/6000 

(dále jen „poskytovatel“)  
 
a 
 
Příjemce:    
Bydliště:  
Datum narození:   
Bank. spojení:  
Číslo účtu:  
Číslo žádosti:  

 (dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace k realizaci projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) v Ústeckém kraji (Dohoda) 
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Článek I. 

Ukončení smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace k realizaci 
projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná 
paliva (kotlíková dotace) v Ústeckém kraji č. ………………, uzavřené dne ……………….. 

 

Článek II. 

Ostatní ujednání 

1. Smlouva je ukončena před vyplacením schválené dotace. Poskytovatel a Příjemce výslovně 
prohlašují, že dnem uzavření této Dohody jsou vypořádána jejich vzájemná práva a 
povinnosti z titulu uzavřené smlouvy a nebudou vůči sobě uplatňovat jakékoliv další nároky. 

2. Tato Dohoda bude zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím 
dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření Dohody, a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
zveřejnění. 

3. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každá ze smluvních 
stran obdrží jedno vyhotovení.   

4. Obě smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

5. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této Dohody bylo rozhodnuto usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. …………………. ze dne …………………….. 

6. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  

 

 
 
V Ústí nad Labem dne   V                             dne  
 
 
 
 
 
 

  

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
………………………………….. 

 Příjemce: 
………………………………….. 
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Číslo smlouvy: …………………. 
 
 
 

Dodatek č. … 
 

KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřené v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

Smluvní strany  

Poskytovatel: Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

 
Zastoupený:  

 

Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 293863327/0300 

(dále jen „poskytovatel“)  
 
a 
 
Příjemce:    
Bydliště:  
Datum narození:   
Bank. spojení:  
Číslo účtu:  
Číslo žádosti:  

 (dále jen „příjemce“) 
 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 
 

DODATEK č. … 
ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. ………………….. ze dne …………. (dále jen „Smlouva") 
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V souladu s Článkem VIl. odst. 1. Smlouvy, dochází k následujícím změnám Smlouvy:  

 
1.  

 
V Článku II. Smlouvy se 1. a 2. odstavec a následující tabulka mění a nahrazují tímto 
zněním: 

1. Poskytovatel se zavazuje v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. ………….. ze 
dne ……….…………  poskytnout příjemci investiční dotaci v maximální výši 
…………………… Kč (slovy …………………… korun českých) na úhradu způsobilých 
výdajů akce.  

 

2. Podíl dotace na předpokládaných způsobilých výdajích akce: 

Celkové způsobilé výdaje  Kč 

Max. výše dotace z NZÚ – AMO    Kč 

Bonifikace za prioritní obec z NZÚ – AMO    Kč 

Celková max. výše dotace – vč. bonifikace  Kč 

  
 
 

2.  
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
Poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží Příjemce. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.  

4. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje usnesením č. ……………………. ze dne ……………………... 

 

 

 

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

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………… 

Poskytovatel:  
Ústecký kraj 
……………………………………………… 

Příjemce: 
……………………………………… 

 

 



 

 

 

 

 

Závěrečná zpráva o činnosti 

Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech, v. v. i. 

v roce 2020 

financované z institucionální podpory Ústeckého kraje 

na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V lednu 2021 vypracovali:  
Mgr. Petr Lissek 
Ing. Hana Urbanová 
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Úvod 

V lednu roku 2020 byla zahájena realizace Koncepce rozvoje Ústavu archeologické památkové 

péče severozápadních Čech, veřejné výzkumné instituce na léta 2020 – 2024, která byla 

schválena zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 9. 2019. Tato rámcová koncepce byla 

v konkrétních úkolech naplňována na základě Návrhu hlavních úkolů Ústavu archeologické 

památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. na rok 2020 schváleného radou a zastupitelstvem 

Ústeckého kraje. 

 

Přehled činnosti instituce v hlavních oblastech daných dlouhodobou koncepcí  

V oblasti studia pravěku, rané doby dějinné, středověku a novověku v severozápadních 

Čechách jsou hlavním výstupem níže uvedené nálezové zprávy, které poskytují základ pro další 

rozvoj vědeckého bádání v rámci pravěkého a středověkého vývoje osídlení a lidských aktivit 

v oblasti severozápadních Čech. Dalším výstupem jsou pak publikace a publikační výstupy 

odborných pracovníků instituce. V roce 2020 bylo odevzdáno redakcím několik rukopisů 

odborných článků. Další odborné články (na základě zpracovaných výzkumů) se průběžně 

připravují a budou publikovány buď v souhrnném sborníku naší instituce, nebo v celostátních 

periodikách.  

Také v roce 2020 byla rozvíjena oblast mezinárodní spolupráce a to pokračováním úspěšné 

spolupráce s Univerzitou v polském Rzesowě, která se týká záchranného archeologického 

výzkumu pohřebiště z doby římské v Nezabylicích. Každým rokem tento záchranný výzkum 

ohroženého pohřebiště z 1. a 2. století našeho letopočtu přináší velice cenné poznatky o starší 

době římské v severozápadních Čechách. Tento výzkum je realizován pod vedením naší instituce 

a kromě zmíněné univerzity se na něm podílí i Oblastní muzeum v Chomutově za podpory 

Ústeckého kraje. V rámci tohoto výzkumu proběhl každoroční studijní pobyt a praxe polských 

studentů archeologie.  

Novým partnerem v rámci mezinárodní spolupráce je od roku 2018 Katedra antropologie 

Přírodovědné univerzity Wroclaw. V roce 2020 spolupráce pokračovala formou zajištění terénní 

praxe pro studenty na záchranných výzkumech pohřebišť v severozápadních Čechách, včetně 
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odborného antropologického zpracování těchto výzkumů.  

Ochrana archeologického kulturního dědictví a konzervace a dokumentace archeologický 

sbírek, je další rozvíjenou oblasti v rámci činnosti instituce. Ta je v nově schválené Koncepci 

rozvoje instituce na léta 2020 – 2024 rozvíjena ve dvou hlavních podoblastech a to v konzervaci 

a dokumentaci archeologických sbírek.  

V rámci konzervace metalických artefaktů se obecně archeologická pracoviště dlouhodobě 

potýkala s nedostatečnou kapacitou specializovaných konzervátorských pracovišť, dílčím 

problémem byl často i aktuální nedostatek finančních prostředků na tyto služby. 

V roce 2020 se však podařilo, v souladu s Koncepcí rozvoje instituce, zajistit nové kapacity ve 

specializované laboratoři Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a provést první 

etapu konzervace rozsáhlého souboru kovových archeologických nálezů pocházející z významné 

archeologické lokality Lovosice (okr. Litoměřice, Ústecký kraj). Konkrétně ze záchranných 

archeologických výzkumů, které vedl ÚAPPSZČ, v. v. i. v letech 2002 až 2006 na polohách 

Průmyslová zóna Aoyama a Průmyslová zóna Cukrovar. Nálezy pocházejí ze 17 hrobů kultury 

bylanské starší doby železné (doby halštatské) a jsou datovány do období zhruba 800 až 550 

př n. I. Celkově bylo z těchto hrobů získáno neobyčejné množství kovových předmětů, konkrétně 

588 kusů. Artefakty lze podle materiálu rozdělit na bronzové, železné a bimetalické (kombinace 

obou kovů). Největší objem čítá soubor bronzových předmětů, který dosahuje 311 ks (z toho 

283 malých a 28 větších předmětů). Velmi hojným zástupcem jsou též nejrůznější železné 

předměty, doložené nejméně 243 kusy (z nichž je 177ks menších a 66 větších předmětů). Soubor 

doplňuje 35 bimetalických předmětů. 

V roce 2020 se podařilo také výrazně zintenzivnit spolupráci se specializovanou 

rentgenologickou laboratoří a konzervátorským pracovištěm Regionálního muzea v Teplicích a 

pravidelně využívat jak rentgenologický průzkum artefaktů tak i operativně a efektivně plnit 

volné kapacity dílen ke konzervaci menších souborů kovových artefaktů. 

V rámci dokumentace archeologických sbírek jsou plněny dva dlouhodobé úkoly. Jedním je 

dokumentace archeologické sbírky z výzkumů ve starém Mostě (1970-1984). Instituce je zde 

jako spoluřešitel projektu, na kterém se podílí Ústav pro archeologii Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze a Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Řešitelé za instituci jsou 

PhDr. Eva Černá, Bc. Martin Volf a další. Cílovým výstupem bude publikace představující 

výsledky archeologických výzkumů zaniklého města Mostu plánovaná na rok 2022. V roce 2020 
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pokračovala celková revize fondu terénní dokumentace. Revize a výběrová dokumentace 

nálezového fondu, včetně odborného zpracování dílčích témat a zpracování pozoruhodného 

souboru skleněných artefaktů, včetně jejich základní morfologie a provedení archeometrických 

analýz. 

Dalším úkolem je projekt postupné digitalizace pramenů k archeologii severozápadních Čech, 

který plynule navazuje na digitalizaci primárních pramenů map, plánů a terénní dokumentace 

archivu instituce prováděné v minulých letech. V roce 2020 byla provedena digitalizace těchto 

pramenů:  

1/ Seznamy nálezů (základní seznamy přidělených přírůstkových čísel prošlých 

laboratoří ústavu) dokončeno skenování seznamů do roku 1992 (do konce působení 

pod AV ČR) - 8 archivních krabic. Částečně digitalizovány seznamy do konce roku 

2000, mladší jsou již plně v elektronické podobě a není potřeba jejich skenování. 

2/ Deníky z výzkumů (částečně obsaženy v nálezových zprávách, částečně však dosud 

nedigitalizovány). Autoři: Josef Bubeník, Drahomír Koutecký a Ivan Rada. 

3/ Amt für Vorgeschichte - digitalizovány Karte AfV pro musea v Kadani (cca. 300 ks) 

a Litoměřicích (asi 2000 karet). 

4/ Josef Kern - osobní archiv - skenovány roky 1939-1941 agendy Kreispflege für 

Vorgeschichte (3 šanony, cca. 1200 č.j.). Pokračování v roce 2021. 

 
Poslední neméně důležitou oblastí koncepčního rozvoje instituce je prezentace výsledků 

výzkumů formou publikací, výstav a dalších médií. Tato oblast se skládá z řady výstupů, které 

jsou uvedeny v kapitole publikační činnost této zprávy a dalších výstupů, které uvádíme níže.  

Jedním z hlavních úkolů následující období je reprezentativní putovní výstava a publikace 

představující vybrané fenomény pravěkého osídlení severozápadních Čech a vývoje této oblasti 

ve středověku a raném novověku. Oba výstupy budou vycházet z vlastních výzkumů instituce 

a akcentovat její blížící se sedmdesátileté výročí existence (květen 2023). Do konce roku 2020 

bylo připraveno libreto výstavy a definována struktura publikace. 

V roce 2020 byla připravena realizace archeologické expozice v Lovosicích, která vzniká ve 

spolupráci instituce a města Lovosice v suterénních prostorách Pfannschmidtovy vily. Během 

roku 2020 došlo ke zhotovení libreta trvalé expozice, provedení konzervaci artefaktů. 
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V roce 2020 probíhala příprava stálé expozice dějin a kultury německy mluvících obyvatel 

českých zemí (expozice ke stěhování národů a k ranému a vrcholnému středověku) v rámci 

obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum. Instituce se svými odbornými 

zaměstnanci je zde jako spoluřešitelská organizace spolu s Katedrou historie Filozofické fakulty 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

V roce 2020 byla instalována v Městském muzeu v Roudnici nad Labem vlastní putovní výstava 

naší instituce (autoři Jana Kuljavceva – Hlavová a Kryštof Derner) s názvem ,,Smrtí to nekončí - 

aneb 1000 let spali ve stínu Radobýlu“, která představuje výsledky archeologického a 

antropologického výzkumu raně středověkého pohřebiště v Mlékojedech na Litoměřicku (10-

11. stol. n. l.). 

Mezi další výstupy z této oblasti patří bezesporu také kompletní renovace webových stránek 

instituce www.uappmost.cz, které mají nejen novou grafickou tvář, ale staly se také uživatelsky a 

prakticky přívětivější pro interakci s investory a stavebníky. Nyní jsou webové stránky i obsahově 

zajímavější pro širokou veřejnost. Dalším médiem pro informování veřejnosti je facebookový 

profil instituce https://www.facebook.com/uappka s přehledem všech významných událostí a 

odkazů na publikované výsledky výzkumů ve veřejných mediích.  

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu (výsledky) 

Zprávy pro investory a nálezové zprávy záchranných archeologických výzkumů (ZAV):  

• ZAV Hradiště na Vlčí hoře (Bílenec, okr. Louny) v roce 2019 – nálezová zpráva 

čj. 1831/2020 

• ZAV na předpolí DNT (k.ú. Spořice, k.ú. Droužkovice) v letech 2019 a 2020  

• ZAV – Želina, kostel sv. Vavřince (stavba: rekonstrukce podlah a přívod NN) – čj. 1925/20 

• ZAV Pila Štětí – Sägewerk Štětí, nálezová zpráva čj. 470/2020 

• ZAV Husitské náměstí Žatec- výzkum v roce 2019, nálezová zpráva čj. 285/2020 

• ZAV při rekonstrukci vodovodu a kanalizace na náměstí 5. května a ulici Josefa Hory v roce 

2019, nálezová zpráva čj. 284/2020 

• ZAV při odvodnění jižního parkánu v Kadani – rok 2019, nálezová zpráva čj. 1678/2020 

• Sondáže na parkánech a u hradu, město Kadaň, 2020, zpráva pro investora čj. 1905/2020 

• Rozvaděče na Löscherově náměstí, město Kadaň, 2020, zpráva pro investora 

čj. 1907/2020 
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• Přípojka el. en. a vody pro zázemí volejbalu – nad Albertem, město Kadaň, 2020, zpráva 

pro investora čj. 1906/2020 

• Rozvaděče Vrchlického, město Kadaň, 2020, zpráva pro investora čj. 1908/2020 

• ZAV při odvodnění jižního parkánu v Kadani – od Špitálské bašty k barbakánu, město 

Kadaň, 2018-2019, nálezová zpráva pro investora čj. 1909/2020 

• Konzervátorská a restaurátorská zpráva – Bronzové vědro Nezabylice, TP-2020-50031 

• Souhrnná zpráva za povrchové sběry a ZAV výzkum na hradě Křečov v letech 2012-2019 

(Podbořanský Rohozec, okr. Louny), nálezová zpráva čj. 1832/2020 

• Nález neolitické sekery v řece Mandavě, ve Varnsdorfu (ok. Děčín) v roce 2018, 

čj. 389/2020 

• Antropologická zpráva Hořany – zaniklá obec, okr. Most, 2017 

• Antropologická zpráva Magdalena Fictumová z Kolovrat – jižní část kostela ve 

Františkánském klášteře v Kadani, září 2019 

• Antropologická zpráva Údlice, fara 2020 

• Antropologická zpráva Lovosice – jabloňová alej, 2000 

• Antropologické zpracování kostrového hrobu z lokality Podbořany – Žatecká ul., Plus, 

2006 

• Antropologická zpráva Lubenec čp. 44, okr. Louny, 2020 

• Mezinárodní archeologický výzkum v Nezabylicích, okr. Chomutov, v roce 2020 

• Předstihový ZAV v předpolí Dolu Bílina – Usedlost č.p. 52, 53, 54 a 55, k.ú. Libkovice, okr. 

Most za rok 2020 (Sonda 132, 141, 142, 147; investorská zpráva čj. 2005/2020 

• Předstihový ZAV v předpolí Dolu Bílina – Usedlost č.p. 55, k.ú. Libkovice, okr. Most za rok 

2019 (Sonda 132, 140, 141); nálezová zpráva čj. 2007/2020 

Publikační činnost (částečně financovaná z institucionální podpory Ústeckého kraje) 

1. Monografie 

Krajinou archeologie, krajinou skla, Kateřina Tomková a Natálie Venclová (eds.), Praha – Most 

2020, Archeologický ústav AV ČR, Praha v. v. i., ISBN: 978-80-7581-024-3, Ústav archeologické 

památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., ISBN: 978-80-86531-22-9. 

Publikace prezentuje ve třech tematických blocích moderní přístupy archeologického 

a sklářského studia. První představuje výsledky archeologických výzkumů, archivních studií 

a zpracování nálezových souborů spojených se severozápadními Čechami. Druhá část je 

věnována sklárnám, pecím a příslušnému zařízení, jejich identifikaci v terénu a historickým 
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dokladům o jejich provozu. Třetí část představuje eleganci a barvu skleněných výrobků, typologii 

a chronologii širokého spektra artefaktů a výsledky jejich vědeckých analýz. Chronologický 

rámec knihy sahá od doby laténské ve 2. a 1. století př. n. l. až do 20. století a geografickým 

rámcem je střední a východní Evropa s exkurzemi do Středomoří a na Blízký východ. Publikace 

dokumentuje nutnost multidisciplinárního přístupu k modernímu archeologickému výzkumu, 

zejména při studiu skla a výroby skla. Prezentována je práce s archeologickými a historickými 

prameny včetně ikonografie a heraldiky, archeometrické a technologické problémy a aplikace 

dendrochronologie a magnetometrie. Zahrnuta je také bibliografie Evy Černé, které je publikace 

věnována. 

2. Práce jednotlivých odborných pracovníků publikované v rozličných periodikách (viz 

databáze RIV na MŠMT ČR).  

1. Architektura hornických sídlišť na sklonku přemyslovské doby 

Druh výsledku: J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost), Předkladatel: Ústav 

archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, 

Název výsledku: Archaeologia Historica, Rok uplatnění výsledku: 2019 

2. Hornické revíry vrcholného středověku a raného novověku ve srovnávacím pohledu. 

Druh výsledku: J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost), Předkladatel: Ústav 

archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, 

Název výsledku: Archaeologia Historica, Rok uplatnění výsledku: 2019 

3. Hrad Ronov nad Sázavou v kontextu opevněných sídel doby husitské. 

Druh výsledku: C - Kapitola resp. kapitoly v odborné knize, Předkladatel: Ústav archeologické 

památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Název odborné 

knihy: Z počátků husitské revoluce k výročí svěcení husitských kněží na Lipnici v roce 1417., Rok 

uplatnění výsledku: 2019 

4. Nález kamenné sekery ve Varnsdorfu 

Druh výsledku: D - Stať ve sborníku, Předkladatel: Ústav archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Název sborníku: Děčínské 

vlastivědné zprávy sborník pro vlastivědu Děčínska a Šluknovska, Rok uplatnění výsledku: 2019 

5. Pohřebiště bylanské kultury v Praze-Ďáblicích. 
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Druh výsledku: J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost), Předkladatel: Ústav 

archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, 

Název výsledku: Archaeologica Pragensia : archeologický sborník Muzea hlavního města Prahy, 

Rok uplatnění výsledku: 2019 

6. Přísečnické šance z třicetileté války 

Druh výsledku: C - Kapitola resp. kapitoly v odborné knize, Předkladatel: Ústav archeologické 

památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Název odborné 

knihy: Válečné události 17. - 19. století z interdisciplinární perspektivy, Rok uplatnění 

výsledku: 2019 

7. Středověká keramika středního Poohří. 

Druh výsledku: D - Stať ve sborníku, Předkladatel: Ústav archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Název sborníku: Sborník k poctě 

Milanu Zápotockému, Rok uplatnění výsledku: 2019 

8. Středověké hornické komunity v období Přemyslovců. 

Druh výsledku: J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost), Předkladatel: Ústav 

archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, 

Název výsledku: Český časopis historický., Rok uplatnění výsledku: 2019 

9. Středověké hornictví a hutnictví na Přísečnicku ve středním Krušnohoří. 

Druh výsledku: B - Odborná kniha, Předkladatel: Ústav archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Rok uplatnění výsledku: 2019 

10. Středověké sklo z Pražského hradu, ze studny na Jiřském náměstí. 

Druh výsledku: C - Kapitola resp. kapitoly v odborné knize, Předkladatel: Ústav archeologické 

památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Název odborné 

knihy: PROFIL ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKU Studie věnované Janu Frolíkovi, Rok uplatnění 

výsledku: 2019 

11. Válečné události 17. - 19. století z interdisciplinární perspektivy. 

Druh výsledku: B - Odborná kniha, Předkladatel: Ústav archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Rok uplatnění výsledku: 2019 

12. Zakládací listina kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi u Hory Sv. Šebestiána z roku 
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1313 a počátky vsi. 

Druh výsledku: D - Stať ve sborníku, Předkladatel: Ústav archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, v. v. i., Dodavatel: KUL - Ústecký kraj, Název sborníku: Památky, příroda, 

život, Rok uplatnění výsledku: 2019 

Zdroj: https://www.isvavai.cz/riv 

Celkové zhodnocení institucionální podpory v kontextu činnosti pracoviště 

V roce 2020 byla činnost oborných zaměstnanců a technického personálu instituce výrazně 

vytížena primárním laboratorním zpracováním archeologických nálezů a vypracováním 

nálezových a investorských zpráv, jejichž nebývalý objem odpovídá vysokému výkonu vlastní 

záchranné činnosti v uplynulých letech. Standardně bývá za rok provedeno 10 velkých 

záchranných archeologických výzkumů a v roce 2019 se jejich počet extrémně navýšil na 20 

položek. Stojí za tím nárůst nových ohrožených archeologických lokalit v předpolí 

hnědouhelných dolů a především realizace rozsáhlé stavby plynovodu společnosti Net4Gas, 

která protnula archeologicky velmi cenná území Ústeckého kraje.  

Odborný personál keramické laboratoře za rok 2020 provedl zpracování velkého objemu 

archeologického a antropologického materiálu v různém stavu dochování, celkem 190 beden. 

Z kapacitních důvodů musely být odmítnuty i nabídky na zpracování archeologického materiálu 

z jiných institucí. I v roce 2020 došlo v keramické laboratoři k další dílčí obměně technického 

vybavení. Z institucionální podpory instituce byly pořízeny nové laboratorní skříně a pracovní 

stoly. Laboratoře instituce tak tvoří moderní a personálně i technicky velice kvalitně vybavené 

pracoviště na zpracování keramického materiálu. Jeho velice důležitou komponentou je 

průmyslová tiskárna Markem Imaje, pořízená z  prostředků podpory v roce 2011. Díky této 

tiskárně se výrazně zrychlil proces evidenčního číslování archeologických nálezů a tím i cyklus 

práce v  laboratoři. V roce 2021 plánujeme pořízení novějšího typu této tiskárny.  

Další prostředky institucionální podpory byly využity k nákupu technického vybavení (výpočetní 

techniky, softwaru) pro odborné pracovníky a odbornou činnost a nové telefonní ústředny pro 

instituci.   

V roce 2020 byl alespoň dílčím způsobem vyřešen trvalý problém s nedostatkem prostor pro 

ukládání zpracovaného archeologického materiálu, který není (z důvodu nedostatečných 

depozitárních kapacit muzejních pracovišť) muzejními institucemi přebírán. Instituci se podařilo 
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získat cenově dostupný a technicky vyhovující nájem prostor v majetku Ústecké kraje pro 

uskladnění osteologického materiálu a velkých souborů keramických nádob, i drobného 

vybavení instituce jako je výstavní mobiliář. Zároveň tak instituce získala zcela poprvé i prostory 

pro odborné zpracování a studium velkých souborů archeologických nálezů. 

Limitujícím faktorem pro činnost ústavu v roce 2020 byla také příprava a provedení první etapy 

celkové obnovy fasád budovy ÚAPPSZČ, v. v. i. realizované díky účelové dotaci Ústeckého kraje. 

V roce 2020 byla zatím realizována etapa obnovy pláště a střechy velké laboratoře, což mělo 

také vliv na její provoz.  

V roce 2020 byla pro činnost instituce dalším limitujícím faktorem pochopitelně také 

celospolečenská situace spojená s pandemií nemoci Covid -19, jejíž řešení bylo náročné jak pro 

zaměstnance instituce, tak pro celkovou operativní organizaci práce v podmínkách vládních 

nařízení a doporučení.  

Přehled (vyúčtování) užití poskytnuté dotace v rámci uznaných nákladů 

Veškeré finance poskytnuté Ústeckým krajem na řešení institucionálně podporovaného projektu 

byly čerpány v souladu se smlouvou a přiloženým schváleným rozpočtem úkolu na rok 2020. 

Finanční zabezpečení řešení institucionálního výzkumu v roce 2020 

Uznané náklady výzkumu v roce 2020  Celkemv tis. Kč 
z toho hrazeno z 

institucionální 
podpory v tis. Kč 

Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné zaměstnance, techniky a další 
pomocný personál příjemce, popřípadě osoby, jejíž je příjemce 
organizační složkou, včetně zaměstnanců dělnických profesí, podílející se 
na řešení  

5 115 4 915 

Náklady nebo výdaje na přístroje, stroje, zařízení, pozemky a budovy a 
další hmotný a nehmotný majetek používaný výhradně a trvale pro 
výzkumnou činnost v přímé souvislosti s řešením 

220 220 

Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením  1 000 900 

Cestovní náhrady v přímé souvislosti s řešením   100 100 

Náklady na mezinárodní spolupráci při řešení   80 80 

Náklady na zveřejnění výsledků, včetně nákladů na zajištění práv k 
výsledkům výzkumu 

200 200 

Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s 
řešením, např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a 
infrastrukturu, energii a služby neuvedené výše 

200 200 

CELKEM 6 915 

v tom hrazeno 

 z institucionální podpory   6 615 

 z ostatních veřejných zdrojů   

 z tuzemských neveřej. zdrojů 300 

ze zahraničních zdrojů       
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Poměr nákladů na energie, PHM a režijní náklady na středisku 01 zůstal při účtování stejný jako 

v letech předchozích, tj. 1/3 celkových nákladů.  

Přehled čerpání je ve formátu pdf v příloze I (Institucionální podpora ÚK 2020_účetní sestava). 

Jednotlivé položky jsou rozepsány v příloze II ve formátu MS-excel (VYÚČTOVÁNÍ Institucionální 

podpory 2020_k 31. 12. 2020). 

 

Kontrola institucionální podpory ze strany Odboru kultury a památkové péče  

Kontrola plnění úkolů byla Odborem kultury a památkové péče provedena ve dne 15. 12. 2020. 

Ze závěru posouzení věcného naplnění hlavních úkolů veřejné výzkumné instituce vyplývá, že 

pracovní aktivity Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. probíhaly 

v souladu s plánem úkolů na rok 2020 a plně odpovídají dlouhodobému koncepčnímu rozvoji 

organizace v letech 2020 – 2024. Pro kontrolu čerpání poskytnuté institucionální podpory v roce 

2020 byly předloženy všechny účetní doklady a po účetní stránce nebyly při kontrole zjištěny 

nedostatky. Předmětem kontroly byla faktická existence všech výsledků instituce zanesených 

v roce 2020 do Rejstříku informací o výsledcích R.I.V. (https://www.isvavai.cz/riv).  
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Závěr 

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj Ústavu archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, veřejné výzkumné instituce, založené Ústeckým krajem, má důležitý 

podíl na stabilitě a trvalému rozvoji výkonu archeologické památkové péče a výzkumu 

archeologického kulturního dědictví Ústeckého kraje.  

Z hlediska hospodaření instituce je tato podpora velmi důležitým a jediným předvídatelným 

zdrojem prostředků ve výši ca 30 - 35%. Ostatní zdroje, které získává instituce formou národních 

a mezinárodních vědeckých grantů ca 5 - 20 % a prostředků z vlastní činnosti ca 50 %, jsou 

nestabilní, dlouhodobě nepředvídatelné a podléhající grantové politice ČR a EU, nebo v případě 

vlastní činnosti i ekonomickým cyklům.  

Realizací výzkumného projektu instituce v roce 2020 byly naplněny stanovené dílčí cíle rozvoje 

instituce formulované v jejím základním a schváleném koncepčním dokumentu na roky 2020 -

2024. 

 

 

 

 Mgr. Petr Lissek 



č.ř. název organizace dárce ve výši

finanční dar

1. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní 

akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, 

příspěvková organizace, IČO: 41324641, sídlo: 

Chomutov, Na Průhoně 4800, PSČ: 430 03

25 000,00

2. Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká 

Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace, 

IČO: 00412058, sídlo: Česká Kamenice, Komenského 

491, PSČ: 407 21

2 000,00

3. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, 

Truhlářova 16, příspěvková organizace, IČO: 44555440, 

sídlo: Ústí nad Labem, Truhlářova 526/16, PSČ: 400 03

2 000,00

nabytí majetku formou daru

1. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková 

organizace, IČO: 61342751, sídlo: Kadaň, 5. května 620, 

PSČ: 432 01

13 412,00

2. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 

12, příspěvková organizace, IČO: 00412066, sídlo: Krásná 

Lípa,Dittrichova 225/12, PSČ: 407 46

 46 000,00

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru a nabytím majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových organizací

účel přijetí daru

 sportovní ošacení a vybavení značky Kappa

 4 tablety Lenovo Tab3 7" a 4 tablety Blow WhiteTab 7.4HD

 na projekt Týden odborných dovedností

 z projektu " Velikonoční obchůdky s Albertem 2021"

 z projektu " Velikonoční obchůdky s Albertem 2021"

bod 13.5  příloha 1

bod 13.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 028/10R/2021



 

 
  

 

 

 
Krajský úřad 
 

Číslo objednatele: 17/SML0139/SoVS/DS 

 
 

DODATEK Č. 6 
KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 

CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVOU K 
ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE NA 

TURISTICKÉ LINCE Č. T1 
 

uzavřená níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel: 
Ústecký kraj,  
Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje pro 

oblast dopravy a silničního hospodářství 
IČ:    70892156 
DIČ:    CZ70892156  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen „Objednatel“)  
 
a společnost 
 
Dopravce: 
KŽC Doprava, s.r.o.     
Sídlo:  Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 - Koloděje 
Zastoupený:   Mgr. Bohumilem Augustou, jednatelem   
IČ:    27423069 
DIČ: CZ27423069 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:
zapsaný:  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112125 
 
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“) 
 
 

 
 

PREAMBULE 
 

1. Smluvní strany spolu dne 15. 3. 2017 uzavřely smlouvu o veřejných službách 
v přepravě cestujících veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T1, ve které se Dopravce zavázal 
pro Objednatele provozovat veřejnou osobní drážní dopravu ve sjednaném 

bod 14.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 030/10R/2021
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dopravním výkonu a Objednatel se zavázal za objednaný dopravní výkon hradit 
Dopravci kompenzaci (dále jen „Smlouva“). 

2. Vzhledem k tomu, že v současné situaci epidemie COVID-19 není jasné, zda bude 
možné turistickou sezónu započít k plánovanému 2. dubnu 2021, mají Smluvní 
strany za cíl zprovoznit turistickou dopravu dle této Smlouvy dle plánovaného 
jízdního řádu ihned, jakmile budou cesty za turistikou v rámci okresu, nebo 
kraje občanům povoleny. 

 

ČLÁNEK 1 
Změna dopravního výkonu a jeho ceny 

 

1. V souladu se čl. 9 Smlouvy dochází ke změně znění čl. 4 odst. 1 následovně: 

„S ohledem na vymezení linky a jednotlivých spojů dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku 
č. 6 činí rozsah veřejných služeb (dopravního výkonu) v kalendářním roce 2021 
celkem 7 389,2  vlkm. 

2. Smluvní strany tímto potvrzují, že: 

a) Cena na 1 vlkm platná pro víkendy ve smyslu č. 4 odst. 3 písm. a) Smlouvy 
v roce 2021 činí po úpravě podle čl. 4 odst. 5 Smlouvy 248,92 Kč;  

b) Cena na 1 vlkm platná pro všední dny ve smyslu č. 4 odst. 3 písm. b) Smlouvy 
v roce 2021 činí po úpravě podle čl. 4 odst. 5 Smlouvy 212,81 Kč; 

c) Cena za náhradní autobusovou dopravu ve smyslu č. 4 odst. 3 písm. c) 
Smlouvy v roce 2021 činí po úpravě podle čl. 4 odst. 5 Smlouvy 66,62 Kč. 

 

ČLÁNEK 2 
Změna místního a časového vymezení dopravního výkonu 

 

1. V souladu s čl. 9 odst. 1 Smlouvy tímto Smluvní strany sjednávají, že s účinností 

od 2. 4. 2021 dochází ke změně místního a časového vymezení linky (jízdního 

řádu) pro kalendářní rok 2021, a to dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (Vymezení 

dopravního výkonu pro rok 2021). 

2. Smluvní strany se dohodly, že provoz dle této Smlouvy bude zahájen jen v 
případě, že nebude platné omezení pohybu občanů, které znemožňuje cesty v 
rámci kraje nebo okresu za účelem turistiky. V případě, že by takto klesl dopravní 
výkon Dopravce pro tuto sezónu pod Minimální roční rozsah dopravního výkonu, 
sjednají Smluvní strany nový dodatek Smlouvy, který v souladu se Smlouvou 
příslušně upraví provoz. Minimální roční rozsah dopravního výkonu je určen čl. 2 
odst. 2 Smlouvy, a to 2 163,8 vlkm (pro výkon v pracovní dny). Pro výkon 
provozovaný o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích se sjednává 
Minimální roční rozsah dopravního výkonu ve výši 80 % plánovaného rozsahu na 
rok 2021, tedy ve výši 2 501 vlkm.  
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ČLÁNEK 3 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto Dodatku č. 6 rozhodla Rada 
Ústeckého kraje dne [bude doplněno] 2021. 

2. Tento Dodatek č. 6 je vypracován elektronicky. 

3. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dopravce prohlašuje, že souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto Dodatku č. 6, které by 
jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích 
osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru 
smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění tohoto Dodatku č. 6 byla zaslána Dopravci na e-mail: 

 Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem 
jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 6 byl přijat postupem v souladu s čl. 
16 odst. 5 Smlouvy a po nabytí účinnosti se stává nedílnou součástí Smlouvy, 
přičemž ostatní práva a povinnosti Objednatele a Dopravce ze Smlouvy tím nejsou 
nijak dotčena. 

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

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne …………. 

 

 

V ……………...   dne ……………. 
 
 

za Objednatele: 
 
 
 

………………………………………. 

 
 

za Dopravce: 
 
 
 

………………………………………. 
 

Ústecký kraj 
JUDr. Marek Hrabáč 

člen Rady Ústeckého kraje na základě 
usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 
 

KŽC Doprava, s.r.o. 
Mgr. Bohumil Augusta 

jednatel 
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Přílohy:   1. Vymezení dopravního výkonu pro rok 2021 

2. Výchozí finanční model a Výchozí model provozních aktiv  
 



Příloha č. 1

Vymezení dopravního výkonu provozovaného Dopravcem dle této Smlouvy
Dopravce: KŽC Doprava, s.r.o. Provozní soubor: T1 Česká Kamenice - Kamenický Šenov

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

2400 9:12 ff Č. Kamenice Kam. Šenov 4,9 0 0,0 1 4,9 22 107,8 20 98,0 22 107,8 21 102,9 1 4,9

2401 10:25 ff Kam. Šenov Č. Kamenice 4,9 0 0,0 1 4,9 22 107,8 20 98,0 22 107,8 21 102,9 1 4,9

2402 11:12 ff Č. Kamenice Kam. Šenov 4,9 0 0,0 1 4,9 22 107,8 20 98,0 22 107,8 21 102,9 1 4,9

2403 12:25 ff Kam. Šenov Č. Kamenice 4,9 0 0,0 1 4,9 22 107,8 20 98,0 22 107,8 21 102,9 1 4,9

2404 13:12 ff Č. Kamenice Kam. Šenov 4,9 0 0,0 1 4,9 22 107,8 20 98,0 22 107,8 21 102,9 1 4,9

2405 14:25 ff Kam. Šenov Č. Kamenice 4,9 0 0,0 1 4,9 22 107,8 20 98,0 22 107,8 21 102,9 1 4,9

2406 15:12 ff Č. Kamenice Kam. Šenov 4,9 0 0,0 1 4,9 22 107,8 20 98,0 22 107,8 21 102,9 1 4,9

2407 16:25 ff Kam. Šenov Č. Kamenice 4,9 0 0,0 1 4,9 22 107,8 20 98,0 22 107,8 21 102,9 1 4,9

2408 17:12 fg Č. Kamenice Kam. Šenov 4,9 0 0,0 1 4,9 22 107,8 20 98,0 22 107,8 21 102,9 1 4,9

2409 18:25 fg Kam. Šenov Č. Kamenice 4,9 0 0,0 1 4,9 22 107,8 20 98,0 22 107,8 21 102,9 1 4,9

0,0 49,0 1 078,0 980,0 1 078,0 1 029,0 49,0

Dopravce: KŽC Doprava, s.r.o. Provozní soubor: T1 Česká Kamenice - Kamenický Šenov

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

2400 9:12 ff Č. Kamenice Kam. Šenov 4,9 10 49,0 10 49,0 8 39,2 11 53,9 9 44,1 9 44,1 11 53,9

2401 10:25 ff Kam. Šenov Č. Kamenice 4,9 10 49,0 10 49,0 8 39,2 11 53,9 9 44,1 9 44,1 11 53,9

2402 11:12 ff Č. Kamenice Kam. Šenov 4,9 10 49,0 10 49,0 8 39,2 11 53,9 9 44,1 9 44,1 11 53,9

2403 12:25 ff Kam. Šenov Č. Kamenice 4,9 10 49,0 10 49,0 8 39,2 11 53,9 9 44,1 9 44,1 11 53,9

2404 13:12 ff Č. Kamenice Kam. Šenov 4,9 10 49,0 10 49,0 8 39,2 11 53,9 9 44,1 9 44,1 11 53,9

2405 14:25 ff Kam. Šenov Č. Kamenice 4,9 10 49,0 10 49,0 8 39,2 11 53,9 9 44,1 9 44,1 11 53,9

2406 15:12 ff Č. Kamenice Kam. Šenov 4,9 10 49,0 10 49,0 8 39,2 11 53,9 9 44,1 9 44,1 11 53,9

2407 16:25 ff Kam. Šenov Č. Kamenice 4,9 10 49,0 10 49,0 8 39,2 11 53,9 9 44,1 9 44,1 11 53,9

2408 17:12 fg Č. Kamenice Kam. Šenov 4,9 0 0,0 10 49,0 8 39,2 11 53,9 9 44,1 9 44,1 0 0,0

2409 18:25 fg Kam. Šenov Č. Kamenice 4,9 0 0,0 10 49,0 8 39,2 11 53,9 9 44,1 9 44,1 0 0,0

392,0 490,0 392,0 539,0 441,0 441,0 431,2

ff jede v 6 a + od 2.IV. do 23.V. a od 9. do 31.X., od 29.V. do 3.X. jede denně

fg jede 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23.V., 29.V. - 1.X.

Cena dopravního výkonu: 248,92 Kč

Cena za provedení dopravního výkonu celkem: 778 173,70 Kč

PROVOZ V PRACOVNÍ DNY

PROVOZ SOBOTY, NEDĚLE A STÁTEM UZNANÉ SVÁTKY

srpen 2021 září 2021 říjen 2021

Dopravní výkon ve vlkm za období

Dopravní výkon ve vlkm od 02. 04. 2021 do 31. 10. 2021 celkem 3 126,2

Délka trasy 

vlaku
duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021

Číslo vlaku

Čas odjezdu 

vlaku z 

výchozí 

stanice

Časová 

poznámk

a

Výchozí stanice / 

začátek 

dopravního 

výkonu

Cílová stanice / 

konec dopravního 

výkonu

říjen 2021

Dopravní výkon ve vlkm za období

Číslo vlaku

květen 2021

Čas odjezdu 

vlaku z 

výchozí 

stanice

Časová 

poznámk

a

Výchozí stanice / 

začátek 

dopravního 

výkonu

Cílová stanice / 

konec dopravního 

výkonu
červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021

Délka trasy 

vlaku
duben 2021

Dopravní výkon ve vlkm od 02. 04. 2021 do 31. 10. 2021 celkem

Cena dopravního výkonu:

Cena za provedení dopravního výkonu celkem:

4 263,0

212,81 Kč

907 209,03 Kč



T1
Platí od 13.12.2020 do 11.12.2021

Česká Kamenice - Kamenický Šenov

odj. 0,00

Zóna ZASTÁVKA KILOMETROVNÍK SOBOTA + NEDĚLE

2400

6+gb

9:12

4,50

2406

Xid

15:12

15:27

4,50

2404

Xid

13:12

13:27

PRACOVNÍ DNY

2400 2402 2408

350 Kamenický Šenov příj. 4,50 9:27

4,50

Xid

17:12

17:27

4,50

Xid

11:12

11:27

4,50

Xid

9:12

9:27

Délka spoje [km] 4,50

351 Česká Kamenice

2404

6+gb

13:12

13:27

4,50

2402

6+gb

11:12

11:27

4,50

2408

6+ie

17:12

17:27

4,50

2406

6+gb

15:12

15:27

4,50

odj. 0,00

Zóna ZASTÁVKA - OPAČNÝ SMĚR KILOMETROVNÍK SOBOTA + NEDĚLE

2401

6+gb

10:25

4,50

2407

Xid

16:25

16:40

4,50

2405

Xid

14:25

14:40

PRACOVNÍ DNY

2401 2403 2409

351 Česká Kamenice příj. 4,50 10:40

4,50

Xid

18:25

18:40

4,50

Xid

12:25

12:40

4,50

Xid

10:25

10:40

Délka spoje [km] 4,50

350 Kamenický Šenov

2405

6+gb

14:25

14:40

4,50

2403

6+gb

12:25

12:40

4,50

2409

6+ie

18:25

18:40

4,50

2407

6+gb

16:25

16:40

4,50

id jede od 31.5. do 1.10.

ie jede od 1.5. do 28.9.

Linka č. 000991  Česká Kamenice - Kamenický Šenov

Všeobecné informace: 723 530 634, Centrální dispečink DÚK: 475 657 657, www.dopravauk.cz

Přepravu zajišťuje: KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 19016 Praha 9, doprava@kzc.cz, www.kzc.cz

Na lince platí jednotný tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje. Informace jsou k dispozici ve vozidlech na lince.

X jede v pracovních dnech

6 jede v sobotu

+ jede v neděli a ve státem uznávané svátky

gb jede od 2.4. do 31.10.







 

 
  

 

 

 
Krajský úřad 
 

Číslo objednatele: 17/SML0140/SoVS/DS 

 
 

DODATEK Č. 7 
KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 

CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVOU K 
ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE NA 

TURISTICKÉ LINCE Č. T3 
 

uzavřená níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel: 
Ústecký kraj,  
Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje pro 

oblast dopravy a silničního hospodářství 
IČ:    70892156 
DIČ:    CZ70892156  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen „Objednatel“)  
 
a společnost 
 
Dopravce: 
MBM rail s.r.o.     
Sídlo:  Žižkova 595, 551 01 Jaroměř 

  Zastoupený:   Ing. Jiřím Mužíkem, jednatelem   
IČ:    25277171 
DIČ: CZ25277171 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:  

zapsaný:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12265 
 
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“) 
 
 
 
 

PREAMBULE 
 

1. Smluvní strany spolu dne 15. 3. 2017 uzavřely smlouvu o veřejných službách 
v přepravě cestujících veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T3, ve které se Dopravce zavázal 
pro Objednatele provozovat veřejnou osobní drážní dopravu ve sjednaném 

bod 14.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 030/10R/2021
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dopravním výkonu a Objednatel se zavázal za objednaný dopravní výkon hradit 
Dopravci kompenzaci (dále jen „Smlouva“).    

2. Vzhledem k tomu, že v současné situaci epidemie COVID-19 není jasné, zda bude 
možné turistickou sezónu započít k plánovanému 2. dubnu 2021, mají Smluvní 
strany za cíl zprovoznit turistickou dopravu dle této Smlouvy dle plánovaného 
jízdního řádu ihned, jakmile budou cesty za turistikou v rámci okresu, nebo 
kraje občanům povoleny. 

 
ČLÁNEK 1 

Změna dopravního výkonu a jeho ceny 

 

1. V souladu se čl. 9 Smlouvy dochází ke změně znění čl. 4 odst. 1 následovně: 

„S ohledem na vymezení linky a jednotlivých spojů dle přílohy č. 1 tohoto  
Dodatku č. 7 činí rozsah veřejných služeb (dopravního výkonu) v kalendářním roce 
2021 celkem 7 814,4  vlkm.“ 

2. Smluvní strany tímto potvrzují, že: 

a) Cena na 1 vlkm platná pro víkendy ve smyslu č. 4 odst. 3 písm. a) Smlouvy 
v roce 2021 činí po úpravě podle čl. 4 odst. 5 Smlouvy 320,87 Kč;  

b) Cena za náhradní autobusovou dopravu ve smyslu č. 4 odst. 3 písm. c) Smlouvy 
v roce 2021 činí po úpravě podle čl. 4 odst. 5 Smlouvy 66,62 Kč. 

 

ČLÁNEK 2 

Zvýšení přepravní kapacity ve stanovených termínech Doby plnění 

 

1. Dopravce se na základě tohoto Dodatku č. 7 zavazuje, že ve dnech 8. května, 24. a 
25. července a 16. a 17. října 2021 provede dopravní výkony podle Smlouvy 
prostřednictvím vlakové soupravy sestávající z motorových vozů 801, 831 a 
přívěsného vozu BDIm, alternativně s lokomotivou řady 720 a třemi vozy Bix nebo 
lokomotivou řady 725 a třemi vozy Blm. 

2. Objednatel se na základě tohoto Dodatku č. 7 zavazuje, že za dopravní výkony 
realizované Dopravcem ve stanovených dnech (8. května, 24. a 25. července a 16. a 
17. října 2021) prostřednictvím vlakové soupravy sestávající ze dvou motorových 
vozů 801 a/nebo 831 a přívěsného vozu BDIm uhradí Dopravci cenu dopravního 
výkonu odchylně od čl. 1 odst. 2 tohoto Dodatku č. 7, a to konkrétně ve výši  
544,10 Kč za 1 vlkm. Navýšení ceny dopravního výkonu za uvedené dopravní 
výkony odpovídá zvýšeným nákladům vzniklým Dopravci v souvislosti s nasazením 
dalšího motorového vozu řady 831 a přívěsného vozu BDIm. Takto stanovená cena 
zahrnuje veškeré skutečně ekonomicky odůvodněné náklady včetně přiměřeného 
zisku Dopravce v souladu s čl. 4 odst. 4 Smlouvy a Dopravce není oprávněn vůči 
Objednateli uplatňovat jakékoliv další náklady.  

3. Dopravce prohlašuje, že výše kompenzace poskytnutá Dopravci na základě 
Smlouvy a tohoto Dodatku č. 7 nepřekročí maximální výši kompenzace ve smyslu  
čl. 5 odst. 6 nebo 7 Smlouvy.    
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ČLÁNEK 3 
Změna místního a časového vymezení dopravního výkonu 

 

1. V souladu s čl. 9 odst. 1 Smlouvy tímto Smluvní strany sjednávají, že s účinností od 
2. 4. 2021 dochází ke změně místního a časového vymezení linky (jízdního řádu) 
pro kalendářní rok 2021, a to dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 7 (Vymezení 
dopravního výkonu pro rok 2021).   

2. Smluvní strany se dohodly, že provoz dle této Smlouvy bude zahájen jen v případě, 
že nebude platné omezení pohybu občanů, které znemožňuje cesty v rámci kraje 
nebo okresu za účelem turistiky. V případě, že by takto klesl dopravní výkon 
Dopravce pro tuto sezónu pod Minimální roční rozsah dopravního výkonu 
uvedeného ve Smlouvě (tj. dle čl. 2 odst. 2 Smlouvy 6 303,36 vlkm), sjednají 
Smluvní strany nový dodatek Smlouvy, který v souladu se Smlouvou příslušně 
upraví provoz. 

 
ČLÁNEK 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto Dodatku č. 7 rozhodla Rada 
Ústeckého kraje dne [bude doplněno] 2021. 

2. Tento Dodatek č. 7 je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dopravce prohlašuje, že souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak 
podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které 
by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede Objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o 
uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Dopravci na e-mail: Tento 
Dodatek č. 7 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 7 byl přijat postupem v souladu s čl. 
16 odst. 5 Smlouvy a po nabytí účinnosti se stává nedílnou součástí Smlouvy, 
přičemž ostatní práva a povinnosti Objednatele a Dopravce ze Smlouvy tím nejsou 
nijak dotčena. 

5. Smluvní strany dále prohlašují, že tento Dodatek č. 7 uzavírají podle své svobodné, 
vážné a určité vůle a v absenci hrozby či lsti vyvolané druhou Smluvní stranou, na 
důkaz čehož níže připojují své podpisy. 
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V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

V …………………dne ……………. 
 
 

za Objednatele: 
 
 
 

………………………………………. 

 
 

za Dopravce: 
 
 

 
………………………………………. 

 
Ústecký kraj 

JUDr. Marek Hrabáč 
člen Rady Ústeckého kraje na základě 

usnesení Rady Ústeckého kraje  
č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 

 

MBM rail s.r.o. 
Ing. Jiří Mužík 

jednatel 

 
 

 
 
Přílohy:    1. Vymezení dopravního výkonu pro rok 2021 

2. Výchozí finanční model a Výchozí model provozních aktiv 
 



Příloha č. 1 Dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T3

Příloha č. 1

Vymezení dopravního výkonu provozovaného Dopravcem dle této Smlouvy
Dopravce: MBM rail s.r.o. Provozní soubor: T3 Ústí nad Labem-Střekov - Zubrnice

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

15480 10:10 fh Ústí n.L.-Střekov Zubrnice 14,8 10 148,0 10 148,0 8 118,4 11 162,8 9 133,2 7 103,6 11 162,8

15481 11:00 fh Zubrnice Ústí n.L.-Střekov 14,8 10 148,0 10 148,0 8 118,4 11 162,8 9 133,2 7 103,6 11 162,8

15482 12:10 fh Ústí n.L.-Střekov Zubrnice 14,8 10 148,0 10 148,0 8 118,4 11 162,8 9 133,2 7 103,6 11 162,8

15483 13:00 fh Zubrnice Ústí n.L.-Střekov 14,8 10 148,0 10 148,0 8 118,4 11 162,8 9 133,2 7 103,6 11 162,8

15484 14:10 fh Ústí n.L.-Střekov Zubrnice 14,8 10 148,0 10 148,0 8 118,4 11 162,8 9 133,2 7 103,6 11 162,8

15485 15:00 fh Zubrnice Ústí n.L.-Střekov 14,8 10 148,0 10 148,0 8 118,4 11 162,8 9 133,2 7 103,6 11 162,8

15486 16:10 fh Ústí n.L.-Střekov Zubrnice 14,8 10 148,0 10 148,0 8 118,4 11 162,8 9 133,2 7 103,6 11 162,8

15487 17:00 fh Zubrnice Ústí n.L.-Střekov 14,8 10 148,0 10 148,0 8 118,4 11 162,8 9 133,2 7 103,6 11 162,8

1 184,0 1 184,0 947,2 1 302,4 1 065,6 828,8 1 302,4

fh jede v 6 a + od 2.IV. do 31.X., nejede 11., 12.IX.

Dopravní výkon ve vlkm od 02. 04. 2021 do 31. 10. 2021 celkem

Cena dopravního výkonu:

Cena za provedení dopravního výkonu celkem:

7 814,4

320,87 Kč

2 507 406,53 Kč

říjen 2021

Dopravní výkon ve vlkm za období

Číslo vlaku

květen 2021

Čas odjezdu 

vlaku z 

výchozí 

stanice

Časová 

poznámk

a

Výchozí stanice / 

začátek dopravního 

výkonu

Cílová stanice / 

konec dopravního 

výkonu
červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021

Délka trasy 

vlaku
duben 2021



Platí od 13.12.2020 do 11.12.2021

Ústí nad Labem-Střekov-Velké Březno-Zubrnice

Zóna ZASTÁVKA KILOMETROVNÍK SOBOTA + NEDĚLE

15480

T3

6+if

101 Ústí n.L.-Střekov odj. 0,00 10:10

101 Svádov 4,80 10:15

151 Valtířov 6,50 10:18

12,80 10:36

153 Zubrnice (žst) příj. 14,80 10:43

151 Velké Březno 8,60 10:21

152 Malé Březno zastávka 10,60 10:30

15486

6+if

16:10

16:15

16:18

12:36

12:43

14,80

15484

6+if

14:10

14:15

14:18

14:21

15482

6+if

12:10

12:15

12:18

12:21

12:30

15481

16:21

16:30

16:36

16:43

14,80

Zóna ZASTÁVKA - OPAČNÝ SMĚR KILOMETROVNÍK SOBOTA + NEDĚLE

14:30

14:36

14:43

14,80Délka spoje [km] 14,80

152 Leština (žst)

6+if

153 Zubrnice (žst) odj. 0,00 11:00

152 Leština (žst) 2,00 11:06

152 Malé Březno zastávka 4,20 11:12

10,00 11:32

101 Ústí n.L.-Střekov příj. 14,80 11:38

151 Velké Březno 6,20 11:27

151 Valtířov 8,30 11:30

15487

6+if

17:00

17:06

17:12

13:32

13:38

14,80

15485

6+if

15:00

15:06

15:12

15:27

15483

6+if

13:00

13:06

13:12

13:27

13:30

if jede od 2.4. do 31.10., nejede 11.9. a 12.9.

Linka č. 000993  Ústí nad Labem-Střekov-Velké Březno-Zubrnice

Všeobecné informace: 731 415 372, Centrální dispečink DÚK: 475 657 657, www.dopravauk.cz

Přepravu zajišťuje: MBM rail, s.r.o., Žižkova 595, 55101 Jaroměř, muzik@mbmr.cz, www.mbmr.cz

Na lince platí jednotný tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje. Informace jsou k dispozici ve vozidlech na lince.

17:27

17:30

17:32

17:38

14,80

6 jede v sobotu + jede v neděli a ve státem uznávané svátky

15:30

15:32

15:38

14,80Délka spoje [km] 14,80

101 Svádov







 

 
  

 

 

 
Krajský úřad 
 

Číslo objednatele: 17/SML0141/SoVS/DS 

 
 

DODATEK Č. 6 
KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 

CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVOU K 
ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE NA 

TURISTICKÉ LINCE Č. T5 
 

uzavřená níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel: 
Ústecký kraj,  
Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje pro 

oblast dopravy a silničního hospodářství 
IČ:    70892156 
DIČ:    CZ70892156  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen „Objednatel“)  
 
a společnost 
 
Dopravce: 
KŽC Doprava, s.r.o.     
Sídlo:  Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 - Koloděje 
Zastoupený:   Mgr. Bohumilem Augustou, jednatelem   
IČ:    27423069 
DIČ: CZ27423069 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:
zapsaný:  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112125 
 
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“) 
 
 
 
 

PREAMBULE 
 

1. Smluvní strany spolu dne 15. 3. 2017 uzavřely smlouvu o veřejných službách 
v přepravě cestujících veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T5, ve které se Dopravce zavázal 
pro Objednatele provozovat veřejnou osobní drážní dopravu ve sjednaném 

bod 14.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 030/10R/2021
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dopravním výkonu a Objednatel se zavázal za objednaný dopravní výkon hradit 
Dopravci kompenzaci (dále jen „Smlouva“). 

2. Vzhledem k tomu, že v současné situaci epidemie COVID-19 není jasné, zda bude 
možné turistickou sezónu započít k plánovanému 2. dubnu 2021, mají Smluvní 
strany za cíl zprovoznit turistickou dopravu dle této Smlouvy dle plánovaného 
jízdního řádu ihned, jakmile budou cesty za turistikou v rámci okresu, nebo 
kraje občanům povoleny. 

 

ČLÁNEK 1 
Změna dopravního výkonu a jeho ceny 

 

1. V souladu se čl. 9 Smlouvy dochází ke změně znění čl. 4 odst. 1 následovně: 

„S ohledem na vymezení linky a jednotlivých spojů dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku 
č. 6 činí rozsah veřejných služeb (dopravního výkonu) v kalendářním roce 2021 
celkem 9 955,2  vlkm. 

2. Smluvní strany tímto potvrzují, že: 

a) Cena na 1 vlkm ve smyslu č. 4 odst. 3 písm. a) Smlouvy v roce 2021 činí po 
úpravě podle čl. 4 odst. 5 Smlouvy 162,54 Kč;  

c) Cena za náhradní autobusovou dopravu ve smyslu č. 4 odst. 3 písm. b) 
Smlouvy v roce 2021 činí po úpravě podle čl. 4 odst. 5 Smlouvy 66,62 Kč. 

 

ČLÁNEK 2 
Změna místního a časového vymezení dopravního výkonu 

 

1. V souladu s čl. 9 odst. 1 Smlouvy tímto Smluvní strany sjednávají, že s účinností 
od 2. 4. 2021 dochází ke změně místního a časového vymezení linky (jízdního řádu) 
pro kalendářní rok 2021, a to dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (Vymezení 
dopravního výkonu pro rok 2021). 

2. Smluvní strany se dohodly, že provoz dle této Smlouvy bude zahájen jen v případě, 
že nebude platné omezení pohybu občanů, které znemožňuje cesty v rámci kraje 
nebo okresu za účelem turistiky. V případě, že by takto klesl dopravní výkon 
Dopravce pro tuto sezónu pod Minimální roční rozsah dopravního výkonu 
uvedeného ve Smlouvě (tj. dle čl. 2 odst. 2 Smlouvy 8 081,28 vlkm), sjednají 
Smluvní strany nový dodatek Smlouvy, který v souladu se Smlouvou příslušně 
upraví provoz. 

 

ČLÁNEK 3 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto Dodatku č. 6 rozhodla Rada 
Ústeckého kraje dne [bude doplněno] 2021. 

2. Tento Dodatek č. 6 je vypracován elektronicky. 
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3. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dopravce prohlašuje, že souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto Dodatku č. 6, které by 
jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích 
osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru 
smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění tohoto Dodatku č. 6 byla zaslána Dopravci na e-mail: 

Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem 
jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 6 byl přijat postupem v souladu s čl. 
16 odst. 5 Smlouvy a po nabytí účinnosti se stává nedílnou součástí Smlouvy, 
přičemž ostatní práva a povinnosti Objednatele a Dopravce ze Smlouvy tím nejsou 
nijak dotčena. 

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

 

 

 

V Ústí nad Labem dne …………. 

 

 

V ……………...   dne ……………. 
 
 

za Objednatele: 
 
 
 

………………………………………. 

 
 

za Dopravce: 
 
 
 

………………………………………. 
 

Ústecký kraj 
JUDr. Marek Hrabáč 

člen Rady Ústeckého kraje na základě 
usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 
 

KŽC Doprava, s.r.o. 
Mgr. Bohumil Augusta 

jednatel 
 

 
 
 
 
 
Přílohy:   1. Vymezení dopravního výkonu pro rok 2021 

2. Výchozí finanční model a Výchozí model provozních aktiv  
 



Příloha č. 1

Vymezení dopravního výkonu provozovaného Dopravcem dle této Smlouvy
Dopravce: KŽC Doprava, s.r.o. Provozní soubor: T5 Roudnice nad Labem - Libochovice

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

18340 10:00 fb Roudnice n.L. Libochovice 36,6 10 366,0 10 366,0 8 292,8 11 402,6 9 329,4 9 329,4 11 402,6

18341 11:50 fb Libochovice Roudnice n.L. 36,6 10 366,0 10 366,0 8 292,8 11 402,6 9 329,4 9 329,4 11 402,6

18342 13:57 fb Roudnice n.L. Libochovice 36,6 10 366,0 10 366,0 8 292,8 11 402,6 9 329,4 9 329,4 11 402,6

18343 16:47 fb Libochovice Roudnice n.L. 36,6 10 366,0 10 366,0 8 292,8 11 402,6 9 329,4 9 329,4 11 402,6

1 464,0 1 464,0 1 171,2 1 610,4 1 317,6 1 317,6 1 610,4

fb jede v 6 a + od 2.IV. do 31.X.

říjen 2021

Dopravní výkon ve vlkm za období

Číslo vlaku

květen 2021

Čas odjezdu 

vlaku z 

výchozí 

stanice

Časová 

poznámk

a

Výchozí stanice / 

začátek 

dopravního 

výkonu

Cílová stanice / 

konec dopravního 

výkonu
červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021

Délka trasy 

vlaku
duben 2021

Dopravní výkon ve vlkm od 02. 04. 2021 do 31. 10. 2021 celkem

Cena dopravního výkonu:

Cena za provedení dopravního výkonu celkem:

9 955,2

162,54 Kč

1 618 118,21 Kč



Platí od 13.12.2020 do 11.12.2021

Libochovice - Mšené-lázně - Roudnice nad Labem

Zóna ZASTÁVKA KILOMETROVNÍK SOBOTA + NEDĚLE

18341

T5

6+gb

721 Libochovice odj. 0,00 11:50

775 Žabovřesky nad Ohří 2,70 11:53

771 Břežany nad Ohří 4,90 11:57

771 Budyně nad Ohří 6,60 12:00

771 Vrbka 8,30 12:03

779 Martiněves u Libochovic 9,70 12:07

776 Mšené-lázně 12,30 12:13

779 Charvatce 15,40 12:19

691 Bříza obec 20,30 12:27

693 Straškov        příj. 22,20 12:31

693 Straškov        odj. 22,20 12:41

12:58

661 Roudnice n.L.město 32,40 12:59

687 Vražkov (žst) 24,60 12:46

686 Kleneč 28,20 12:52

Délka spoje [km] 36,60

18343

6+gb

16:47

16:50

16:54

16:57

17:00

661 Roudnice n.L.-Bezděkov 35,30 13:06

661 Roudnice n. Labem příj. 36,60 13:08

661 Roudnice n.L.-Hracholusky 31,50

36,60

 

17:35

17:41

17:47

17:48

17:55

17:57

17:04

17:10

17:16

17:24

17:28

17:30

Zóna ZASTÁVKA - OPAČNÝ SMĚR KILOMETROVNÍK SOBOTA + NEDĚLE

18340

6+gb

661 Roudnice n. Labem odj. 0,00 10:00

661 Roudnice n.L.-Bezděkov 1,30 10:02

661 Roudnice n.L.město 4,20 10:08

661 Roudnice n.L.-Hracholusky 5,10 10:10

686 Kleneč 8,40 10:14

687 Vražkov (žst) 12,00 10:19

693 Straškov        příj. 14,40 10:25

693 Straškov        odj. 14,40 10:26

691 Bříza obec 16,30 10:29

779 Charvatce 21,20 10:37

776 Mšené-lázně 24,30 10:42

10:55

771 Břežany nad Ohří 31,70 10:58

779 Martiněves u Libochovic 26,90 10:48

771 Vrbka 28,30 10:51

Délka spoje [km] 36,60

18342

6+gb

13:57

13:59

14:05

14:07

14:11

775 Žabovřesky nad Ohří 33,90 11:02

721 Libochovice příj. 36,60 11:08

771 Budyně nad Ohří 30,00

36,60

 

14:45

14:48

14:52

14:55

14:59

15:05

14:16

14:22

14:23

14:26

14:34

14:39

gb jede od 2.4. do 31.10.

Linka č. 000995  Libochovice - Mšené-lázně - Roudnice nad Labem

Všeobecné informace: 723 530 634, Centrální dispečink DÚK: 475 657 657, www.dopravauk.cz

Přepravu zajišťuje: KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 19016 Praha 9, doprava@kzc.cz, www.kzc.cz

Na lince platí jednotný tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje. Informace jsou k dispozici ve vozidlech na lince.

Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 6 jede v sobotu + jede v neděli a ve státem uznávané svátky
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Krajský úřad 
 

Číslo objednatele: 17/SML0142/SoVS/DS 

 
 

DODATEK Č. 5 
KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 

CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVOU K 
ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE NA 

TURISTICKÉ LINCE Č. T6 
 

uzavřená níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel: 
Ústecký kraj,  
Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje pro 

oblast dopravy a silničního hospodářství 
IČ:    70892156 
DIČ:    CZ70892156  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen „Objednatel“)  
 
a společnost 
 
Dopravce: 
Railway Capital a.s.      
Sídlo:  Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5 - Košíře 

  Zastoupený:   Ing. Janem Šatavou, statutárním ředitelem společnosti   
IČ:    24158071 
DIČ: CZ24158071 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:
zapsaný:  Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17503 
 
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“) 
 
 
 

 
PREAMBULE 

 

1. Smluvní strany spolu dne 23. 3. 2017 uzavřely smlouvu o veřejných službách 
v přepravě cestujících veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T6, ve které se Dopravce zavázal 
pro Objednatele provozovat veřejnou osobní drážní dopravu ve sjednaném dopravním 

bod 14.2 priloha 4.pdf k usnesení č. 030/10R/2021
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výkonu a Objednatel se zavázal za objednaný dopravní výkon hradit Dopravci 
kompenzaci (dále jen „Smlouva“).  

2. Vzhledem k tomu, že v současné situaci epidemie COVID-19 není jasné, zda bude 
možné turistickou sezónu započít k plánovanému 2. dubnu 2021, mají Smluvní 
strany za cíl zprovoznit turistickou dopravu dle této Smlouvy dle plánovaného jízdního 
řádu ihned, jakmile budou cesty za turistikou v rámci okresu, nebo kraje občanům 
povoleny. 

 
ČLÁNEK 1 

Změna dopravního výkonu a jeho ceny 
 
 

1. V souladu se čl. 9 Smlouvy dochází ke změně znění čl. 4 odst. 1 následovně: 
 
    „S ohledem na vymezení linky a jednotlivých spojů dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 

5 činí rozsah veřejných služeb (dopravního výkonu) v kalendářním roce 2021 celkem 
18 849,6 vlkm.“ 
 

2. Smluvní strany si tímto potvrzují, že:  

a) Cena na 1 vlkm platná pro víkendy ve smyslu č. 4 odst. 3 písm. a) Smlouvy v roce 
2021 činí po úpravě podle čl. 4 odst. 5 Smlouvy 119,91 Kč;  

b) Cena za náhradní autobusovou dopravu ve smyslu č. 4 odst. 3 písm. c) Smlouvy 
v roce 2021 činí po úpravě podle čl. 4 odst. 5 Smlouvy 66,62 Kč. 

 

ČLÁNEK 2 
Změna místního a časového vymezení dopravního výkonu 

 

1. V souladu s čl. 9 odst. 1 Smlouvy tímto Smluvní strany sjednávají, že s účinností od 
2. 4. 2021 dochází ke změně místního a časového vymezení linky (jízdního řádu) pro 
kalendářní rok 2021, a to dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (Vymezení dopravního 
výkonu pro rok 2021).   

2. Smluvní strany se dohodly, že provoz dle této Smlouvy bude zahájen jen v případě, 
že nebude platné omezení pohybu občanů, které znemožňuje cesty v rámci kraje nebo 
okresu za účelem turistiky. V případě, že by takto klesl dopravní výkon Dopravce pro 
tuto sezónu pod Minimální roční rozsah dopravního výkonu uvedeného ve Smlouvě 
(tj. dle čl. 2 odst. 2 Smlouvy 15 345,60 vlkm), sjednají Smluvní strany nový dodatek 
Smlouvy, který v souladu se Smlouvou příslušně upraví provoz. 

 

ČLÁNEK 3 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto Dodatku č. 5 rozhodla Rada 
Ústeckého kraje dne [bude doplněno] 2021. 

2. Tento Dodatek č. 5 je vypracován elektronicky. 
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3. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dopravce prohlašuje, že souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak 
podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které 
by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede Objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění 
tohoto dodatku byla zaslána Dopravci na e-mail: Tento 
Dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

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

5. Smluvní strany dále prohlašují, že tento Dodatek č. 5 uzavírají podle své svobodné, 
vážné a určité vůle a v absenci hrozby či lsti vyvolané druhou Smluvní stranou, na 
důkaz čehož níže připojují své podpisy. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne …………. 

 

 

V …………………dne ……………. 
 
 

za Objednatele: 
 
 
 

………………………………………. 

 
 

za Dopravce: 
 
 
 

………………………………………. 
 

Ústecký kraj 
JUDr. Marek Hrabáč 

člen Rady Ústeckého kraje na základě 
usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 
 

Railway Capital a.s. 
Ing. Jan Šatava 

statutární ředitel společnosti 

 
 
 
 
 
Přílohy:   1. Vymezení dopravního výkonu pro rok 2021 

2. Výchozí finanční model a Výchozí model provozních aktiv  
  



Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T6

Příloha č. 1

Vymezení dopravního výkonu provozovaného Dopravcem dle této Smlouvy
Dopravce: Railway Capital a.s. Provozní soubor: T6 Kadaň-Prunéřov - Podbořany/Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

18360 8:14 fb Kadaň Kadaňský Rohozec 24,1 10 241,0 10 241,0 8 192,8 11 265,1 9 216,9 9 216,9 11 265,1

18362 9:28 fb Vilémov u Kadaně Krásný Dvůr 8,0 10 80,0 10 80,0 8 64,0 11 88,0 9 72,0 9 72,0 11 88,0

18366 10:50 fb Kadaň-Prunéřov Podbořany 39,3 10 393,0 10 393,0 8 314,4 11 432,3 9 353,7 9 353,7 11 432,3

18368 14:14 fb Kadaň Radonice u Kadaně 19,9 10 199,0 10 199,0 8 159,2 11 218,9 9 179,1 9 179,1 11 218,9

18370 15:19 fb Vilémov u Kadaně Krásný Dvůr 8,0 10 80,0 10 80,0 8 64,0 11 88,0 9 72,0 9 72,0 11 88,0

18374 16:50 fb Kadaň-Prunéřov Podbořany 39,3 10 393,0 10 393,0 8 314,4 11 432,3 9 353,7 9 353,7 11 432,3

18363 9:08 fb Kadaňský Rohozec Vilémov u Kadaně 8,8 10 88,0 10 88,0 8 70,4 11 96,8 9 79,2 9 79,2 11 96,8

18365 9:45 fb Krásný Dvůr Kadaň-Prunéřov 28,9 10 289,0 10 289,0 8 231,2 11 317,9 9 260,1 9 260,1 11 317,9

18367 12:20 fb Podbořany Kadaň 33,7 10 337,0 10 337,0 8 269,6 11 370,7 9 303,3 9 303,3 11 370,7

18371 15:05 fb Radonice u Kadaně Vilémov u Kadaně 4,6 10 46,0 10 46,0 8 36,8 11 50,6 9 41,4 9 41,4 11 50,6

18373 15:45 fb Krásný Dvůr Kadaň-Prunéřov 28,9 10 289,0 10 289,0 8 231,2 11 317,9 9 260,1 9 260,1 11 317,9

18375 18:20 fb Podbořany Kadaň 33,7 10 337,0 10 337,0 8 269,6 11 370,7 9 303,3 9 303,3 11 370,7

2 772,0 2 772,0 2 217,6 3 049,2 2 494,8 2 494,8 3 049,2

fb jede v 6 a + od 2.IV. do 31.X.

Dopravní výkon ve vlkm od 02. 04. 2021 do 31. 10. 2021 celkem

Cena dopravního výkonu:

Cena za provedení dopravního výkonu celkem:

18 849,6

119,91 Kč

2 260 255,54 Kč

říjen 2021

Dopravní výkon ve vlkm za období

Číslo vlaku

květen 2021

Čas odjezdu 

vlaku z 

výchozí 

stanice

Časová 

poznámk

a

Výchozí stanice / 

začátek dopravního 

výkonu

Cílová stanice / konec 

dopravního výkonu
červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021

Délka trasy 

vlaku
duben 2021



T6
Platí od 13.12.2020 do 11.12.2021

Podbořany - Kadaň-Prunéřov/Kadaňský Rohozec - Vilémov u Kadaně

Zóna ZASTÁVKA KILOMETROVNÍK SOBOTA + NEDĚLE

18363 18367

6+gb

931 Podbořany (žst) odj. 0,00     

  

933 Vysoké Třebušice 8,70     

932 Kaštice 6,00   

  

933 Chotěbudice 12,70 2,30    

933 Krásný Dvůr (žst) 10,40 0,00  

  

591 Kadaňský Rohozec K K 0,00  9:06

565 Vitčice (žst) 14,90 4,50  

 9:08

591 Radonice u Kadaně K K 4,20 0,00 9:13

591 Ždov K K 1,30

2,80 9:21

561 Vilémov u Kadaně        příj. 18,40 8,00 8,80 4,60 9:25

561 Vilémov u Kadaně město K K 7,00

  

563 Pětipsy (žst) 20,10 9,70    

561 Vilémov u Kadaně        odj. 18,40 8,00  

562 Želina 31,30 20,90  

  

562 Hradec u Kadaně 29,40 19,00    

568 Poláky 24,80 14,40  

18365

6+gb

 

 

 

532 Kadaň-Prunéřov příj.  28,90  

  

531 Kadaň-Bystřice  25,00    

531 Kadaň

9:45

9:48

9:52

K

K

K

  

Délka spoje [km] 8,80

33,70 23,30  

  

531 Kadaň předm. 33,10 22,70    

10:25

10:28

10:30

10:33

10:38

28,90

K

9:58

10:01

10:05

10:13

10:21

18371

6+gb

 

 

12:54

12:57

13:01

13:09

12:44

12:48

K

K

K

K

6+gb

12:20

12:27

12:36

12:41

 

 

 

 

 

 

13:24

13:26

 

13:17

13:21

 

 

 

 

 

 

15:05

15:13

15:16

 

 

 

16:20

16:24

16:27

16:31

K

K

K

K

15:58

16:01

18375

6+gb

18:20

18:27

18:36

18:41

16:05

16:13

18373

6+gb

 

 

 

15:45

15:48

15:52

18:54

18:57

19:01

19:09

19:17

19:21

18:44

18:48

K

K

K

K

jede v neděli a ve státem uznávané svátky gb jede od 2.4. do 31.10.

Linka č. 000996  Podbořany - Kadaň-Prunéřov/Kadaňský Rohozec - Vilémov u Kadaně

Všeobecné informace: 775 913 732, Centrální dispečink DÚK: 475 657 657, www.dopravauk.cz

Přepravu zajišťuje: Railway Capital, a.s., Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, railwaycapital@railwaycapital.cz

Na lince platí jednotný tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje. Informace jsou k dispozici ve vozidlech na lince.

19:24

19:26

 

 

33,70

K spoj jede po jiné trase 6 jede v sobotu +

16:33

16:38

28,904,60

 

33,70





 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
 
Krajský úřad 
 
Číslo objednatele: 16/SML4471/SoVS/DS 
 

 

DODATEK Č. 7 
KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 

CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ VODNÍ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ 
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE V LETECH  

2017 – 2021 PO ŘECE LABI LITOMĚŘICE – ÚSTÍ NAD LABEM – 
DĚČÍN 

 
 
uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel: 
Ústecký kraj,  
Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje pro 

oblast dopravy a silničního hospodářství 
IČ:    70892156 
DIČ:    CZ70892156  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen „Objednatel“)  
 
a společnost 
 
Dopravce: 
Labská plavební společnost, s.r.o. 
Sídlo:  Kamenická 692/199, 405 02 Děčín II 
Zastoupený:  Ing. Martinem Komrskou, jednatelem společnosti 
IČ:  27346471 
DIČ:  CZ27346471 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu:
Zapsaný: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25398 
 
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“) 
 

 
 

PREAMBULE 
 
1. Smluvní strany spolu dne 7. 10. 2016 uzavřely Smlouvu o veřejných službách 

v přepravě cestujících ve veřejné vodní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti 

bod 14.2 priloha 5.pdf k usnesení č. 030/10R/2021
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Ústeckého kraje v letech 2017 – 2021 po řece Labi Litoměřice – Ústí nad Labem 
– Děčín (dále jen „Smlouva“), k níž následně Smluvní strany uzavřely dodatky č. 
1 až 6.  

2. Vzhledem k tomu, že v současné situaci epidemie COVID-19 není jasné, zda bude 
možné turistickou sezónu započít k plánovanému 1. dubnu 2021, mají Smluvní 
strany za cíl zprovoznit turistickou dopravu dle této Smlouvy dle plánovaného 
jízdního řádu ihned, jakmile budou cesty za turistikou v rámci okresu, nebo 
kraje občanům povoleny. 

 

ČLÁNEK 1 
ZMĚNA SMLOUVY  

 

1. V souladu s čl. 9 odst. 1 Smlouvy se mění místní i časové vymezení linek (jízdní 

řády) dle přílohy č. 1 – „Vymezení dopravního výkonu pro rok 2021“, která je 

nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7. 

2. Smluvní strany se dohodly, že provoz dle této Smlouvy bude zahájen jen v případě, 

že nebude platné omezení pohybu občanů, které znemožňuje cesty v rámci kraje 

nebo okresu za účelem turistiky. V případě, že by takto klesl dopravní výkon 

Dopravce pro tuto sezónu pod Minimální roční rozsah dopravního výkonu 

uvedeného ve Smlouvě (tj. dle čl. 2 odst. 2 Smlouvy 896:00 plavebních hodin), 

sjednají Smluvní strany nový dodatek Smlouvy, který v souladu se Smlouvou 

příslušně upraví provoz. 

 
ČLÁNEK 2 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

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

2. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto Dodatku č. 7 rozhodla Rada 
Ústeckého kraje usnesením dne [bude doplněno] 2021. 
 

3. Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dopravce prohlašuje, že souhlasí s 
uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak 
podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Dopravci na e-mail: 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho 
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 7 uzavírají podle své svobodné, 
vážné a určité vůle a v absenci hrozby či lsti vyvolané druhou Smluvní stranou, na 
důkaz čehož níže připojují své podpisy. 

 

 
 
V Ústí nad Labem dne…………. 

 
V Ústí nad Labem dne ……………. 

 
za Objednatele: 

 
 

………………………………………. 

 
za Dopravce: 

 
 

………………………………………. 
 

Ústecký kraj 
JUDr. Marek Hrabáč 

člen Rady Ústeckého kraje na 
základě usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 

2020 
 
 
 

Labská plavební společnost, s.r.o. 
Ing. Martin Komrska 

jednatel  

 
Přílohy:      1. Vymezení dopravního výkonu pro rok 2021 
               
 
 



 

 
 
 

Příloha č. 1 

 

Vymezení dopravního výkonu pro rok 2021 

Dopravní výkon 

Dopravním výkonem se rozumí zajištění provozu turistické lodní linky č. 901 v úseku 
Ústí nad Labem – Litoměřice – Roudnice nad Labem/Mělník/Brandýs nad Labem 
a  turistické lodní linky č. 902 v úseku Ústí nad Labem – Děčín – Hřensko/Bad 
Schandau, a to dle níže uvedených jízdních řádů. 

Provozní dny 

Linky a provozní dny jsou vymezeny Jízdním řádem platným pro příslušný kalendářní 

rok a Výpočtem rozsahu objednaných dopravních výkonů na lodních linkách pro 

příslušný kalendářní rok. 

Rozsah těchto veřejných služeb (dopravního výkonu) v kalendářním roce 2021, který 

je Dopravce dle této smlouvy povinen provést, tedy v souladu s čl. 4 odst. 1 této 

smlouvy činí celkem 1 271:40 plavebních hodin.  

Náhradní autobusová doprava  

Jestliže určitou část linky není vzhledem k mimořádným překážkám dle čl. 13 této 

smlouvy možné realizovat prostřednictvím vodní dopravy, je dopravce povinen nasadit 

v příslušném úseku náhradní autobusovou dopravu dle čl. 10 této smlouvy (NAD), 

ledaže Objednatel Dopravci předem výslovně udělí pokyn, aby náhradní autobusovou 

dopravu po silnici v konkrétním případě nezajišťoval.  

Náhradní autobusovou dopravu je Dopravce povinen realizovat dle časového 

vymezení linek vyplývajícího z platných jízdních řádů. Zastávky náhradní autobusové 

dopravy musí být co nejblíže zastávkám (přístavištím) vodní dopravy dle platných 

jízdních řádů.  

Jízdní řád a změny jízdních řádů 

Objednatel je v souladu s čl. 9 této smlouvy oprávněn změnit (tj. i doplnit) místní 

i  časové vymezení linek dle této přílohy č. 1, a to zejména z důvodu potřeby 

koordinace a zajištění návaznosti těchto linek na veřejnou dopravu provozovanou třetí 

osobou nebo z potřeby rozšíření linek lodní dopravy. Pro vyloučení jakýchkoliv 

pochybností však Objednatel uvádí, že je v souladu s čl. 9 smlouvy oprávněn místní 

i  časové vymezení linek změnit i jiným způsobem. 

Jízdní řád pro rok 2021 a Výpočet rozsahu dopravních výkonů na lodních linkách 

v roce 2021: 



] spoj zde zastavuje, jen pokud neobsluhuje přístaviště Centrum při nízkém stavu vody

Linka č. 000891  Ústí n.L. - Litom ěřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L.
Všeobecné informace: 475 657 657, Centrální dispe čink DÚK: 475 657 657, www.dopravauk.cz
Přepravu zajišťuje: Labská plavební společnost, s.r.o., Kamenická 692/199, 40502 Děčín II - Nové Město, kapitan@labskaplavebni.cz, www.labskaplavebni.cz
Na lince platí jednotný tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje. Informace jsou k dispozici ve vozidlech na lince.

v případě nízkého stavu vody není splavný úsek Ústí n.L. přístaviště Centrum - přístaviště Vaňov, 
cestující budou přepraveni náhradní autobusovou dopravou; zastávka NAD je umístěna za budvou hl. 
nádraží v ul. Přístavní

jf jede od 4.6. do 24.9.
jg jede od 1.8. do 3.8.
jh jede od 18.7. do 20.7. a od 15.8. do 17.8.

6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznávané svátky

jb jede od 2.4. do 31.10.
jd jede od 1.6. do 30.6.
je jede od 1.7. do 31.8.

3 jede ve středu
4 jede ve čtvrtek
5 jede v pátek

K spoj jede po jiné trase
1 jede v pondělí
2 jede v úterý

 
9921

Poznámky
(ř) přístaviště stálé
J spoj zastávkou projíždí

 
 
 
 
 
 

11:00
11:25

K

11:45
12:35

 

203
6+jb

9:20
10:05
10:40

 
 
 
 
 

9922

K

11:15
12:05

 
 
 

 
9922

205
+jg

8:50
9:35

10:10
10:30
10:55

13:35
14:25

 
 
 
 

J

10:40
11:00
11:30
12:20
13:05

207
+jh

8:50
]9:35

J

 
 
 
 
 

9922

11:00
11:30
12:20
13:05
13:35
14:25

9911

SOBOTA + NEDĚLE
201
6je

8:50
]9:35

J

J

10:40

 
 
 
 
 
 

11:25
K

11:45
12:35
13:20

 

 
 

9911

109
5jf

9:20
10:05
10:40
11:00

13:20
 
 
 
 
 

10:40
11:00
11:25

K

11:45
12:35

 
 
 
 

9911

107
234je

9:20
10:05

11:30
12:20
13:05
13:35
14:25

 

9911

105
2jd

8:50
]9:35

J

J

10:40
11:00

10:50
12:20
13:45

 
 
 

 
 
 

8:45
9:30

10:00

1jg

 
 
 
 

x Brandýs n.L.-Stará Boleslav,p řístavišt ě příj. 14:30
Pořadí vozu 9911

x Obříství,přístaviště 12:15
x Neratovice,přístaviště 13:00

651 Štětí,přístaviště 9:50
180 Mělník,p řístavišt ě 11:15

669 Libotenice,přístaviště  
661 Roudnice n.L.,p řístavišt ě 8:20

601 Litom ěřice,p řístavišt ě  
672 Křešice,Nučnice,přístaviště  

616 Píšťany,přístaviště  
701 Lovosice,přístaviště  

614 Libochovany,přístaviště  
611 Velké Žernoseky,přístaviště  

101 Ústí n.L.,přístaviště Vaňov  
171 Dolní Zálezly,přístaviště  

1jh

101 Ústí n.L.,p řístavišt ě Centrum odj.  

Zóna ZASTÁVKA PRACOVNÍ DNY
101 103

T91
Platí od 13.12.2020 do 11.12.2021

Ústí n.L. - Litom ěřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L.



] spoj zde zastavuje, jen pokud neobsluhuje přístaviště Centrum při nízkém stavu vody

Linka č. 000891  Brandýs n.L. - Roudnice n.L - Litom ěřice - Ústí n.L.
Všeobecné informace: 475 657 657, Centrální dispe čink DÚK: 475 657 657, www.dopravauk.cz
Přepravu zajišťuje: Labská plavební společnost, s.r.o., Kamenická 692/199, 40502 Děčín II - Nové Město, kapitan@labskaplavebni.cz, www.labskaplavebni.cz
Na lince platí jednotný tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje. Informace jsou k dispozici ve vozidlech na lince.

v případě nízkého stavu vody není splavný úsek Ústí n.L. přístaviště Centrum - přístaviště Vaňov, 
cestující budou přepraveni náhradní autobusovou dopravou; zastávka NAD je umístěna za budvou hl. 
nádraží v ul. Přístavní

jf jede od 4.6. do 24.9.
jg jede od 1.8. do 3.8.
jh jede od 18.7. do 20.7. a od 15.8. do 17.8.

6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznávané svátky

jb jede od 2.4. do 31.10.
jd jede od 1.6. do 30.6.
je jede od 1.7. do 31.8.

3 jede ve středu
4 jede ve čtvrtek
5 jede v pátek

K spoj jede po jiné trase
1 jede v pondělí
2 jede v úterý

Poznámky
(ř) přístaviště stálé
J spoj zastávkou projíždí

 

18:55
J

J

]19:55

20:45
9922

15:35
16:15
16:45
17:20
18:10
18:35

17:40
9921

204
6je

 
 
 
 
 

15:20
K

15:35
16:00
16:20
16:50

 
 
 
 
 

14:30

 
 

9911

SOBOTA + NEDĚLE
202

6+jb

 
 
 

 
 
 
 
 
 

16:15
17:05
18:40
19:50

 
 

 
 
 
 

9911

114
1jh

14:45
15:50

17:25
17:55
18:30

 
 
 

9911

112
1jg

 
 
 

14:00
15:35
16:45

K

15:35
16:00
16:20
16:50
17:40

 
 
 

13:55
14:30
15:20

16:50
17:40
9911

110
5jf

 
 
 
 

14:30
15:20

K

15:35
16:00
16:20

 
 
 
 
 

13:55

J

J

]12:50

13:40
9911

108
234je

 
 

 
 

10:15
11:05
11:30
11:50

9911

106
2jg

 
 
 
 
 
 

11:30
11:50

J

J

]12:50

13:40

 
8:30
9:10
9:40

10:15
11:05

2jh

 
 
 
 

101 Ústí n.L.,p řístavišt ě Centrum p říj. 13:40
Pořadí vozu 9911

171 Dolní Zálezly,přístaviště J
101 Ústí n.L.,přístaviště Vaňov ]12:50

611 Velké Žernoseky,přístaviště 11:50
614 Libochovany,přístaviště J

701 Lovosice,přístaviště 11:05
616 Píšťany,přístaviště 11:30

672 Křešice,Nučnice,přístaviště 9:40
601 Litom ěřice,p řístavišt ě 10:15

661 Roudnice n.L.,p řístavišt ě 8:30
669 Libotenice,přístaviště 9:10

180 Mělník,p řístavišt ě  
651 Štětí,přístaviště  

x Neratovice,přístaviště  
x Obříství,přístaviště  

3jd

x Brandýs n.L.-Stará Boleslav,p řístavišt ě odj.  

Zóna ZASTÁVKA PRACOVNÍ DNY
102 104

T91
Platí od 13.12.2020 do 11.12.2021

Brandýs n.L. - Roudnice n.L - Litom ěřice - Ústí n.L.



Linka č. 000892  Ústí n.L. - D ěčín - Hřensko - Bad Schandau
Všeobecné informace: 475 657 657, Centrální dispe čink DÚK: 475 657 657, www.dopravauk.cz
Přepravu zajišťuje: Labská plavební společnost, s.r.o., Kamenická 692/199, 40502 Děčín II - Nové Město, kapitan@labskaplavebni.cz, www.labskaplavebni.cz
Na lince platí jednotný tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje. Informace jsou k dispozici ve vozidlech na lince.

ji jede jen 1.4., 28.5., 27.9., 27.10. a 29.10.

linka pluje při vodním stavu nad 150cm (Masarykova zdymadla)
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznávané svátky

Poznámky
(ř) přístaviště stálé
jc jede od 2.4. do 6.6. a od 25.9. do 31.10.

 

12:00
12:15

 
9922

 

SOBOTA + NEDĚLE
201

6+jc

9:30
11:25

 

Pořadí vozu 9912

 

321 Hřensko,přístaviště 12:15
x Bad Schandau,p řístavišt ě Stadt p říj. 13:00

301 Děčín,přístaviště 11:25
329 Dolní Žleb,přístaviště 12:00

ji

101 Ústí n.L.,p řístavišt ě Centrum odj. 9:30

Zóna ZASTÁVKA PRACOVNÍ DNY
101

T92
Platí od 13.12.2020 do 11.12.2021

Ústí n.L. - D ěčín - Hřensko - Bad Schandau



Linka č. 000892  Bad Schandau - H řensko - D ěčín - Ústí n.L.
Všeobecné informace: 475 657 657, Centrální dispe čink DÚK: 475 657 657, www.dopravauk.cz
Přepravu zajišťuje: Labská plavební společnost, s.r.o., Kamenická 692/199, 40502 Děčín II - Nové Město, kapitan@labskaplavebni.cz, www.labskaplavebni.cz
Na lince platí jednotný tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje. Informace jsou k dispozici ve vozidlech na lince.

jc jede od 2.4. do 6.6. a od 25.9. do 31.10.
ji jede jen 1.4., 28.5., 27.9., 27.10. a 29.10.

linka pluje při vodním stavu nad 150cm (Masarykova zdymadla)
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznávané svátky

Poznámky
(ř) přístaviště stálé

 

15:25
16:30
19:30
9922

 

SOBOTA + NEDĚLE
202

6+jc

 
 

15:10

  

101 Ústí n.L.,p řístavišt ě Centrum p říj. 19:30
Pořadí vozu 9912

329 Dolní Žleb,přístaviště 15:25
301 Děčín,přístaviště 16:30

321 Hřensko,přístaviště        příj. 14:10
321 Hřensko,přístaviště        odj. 15:10

ji

x Bad Schandau,p řístavišt ě Stadt odj. 13:10

Zóna ZASTÁVKA PRACOVNÍ DNY
102

T92
Platí od 13.12.2020 do 11.12.2021

Bad Schandau - H řensko - D ěčín - Ústí n.L.



BS

BS

  /   \

  /   \
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  /   \

  /   \

  /

školní výlety

školní výlety

školní výlety

školní výlety

školní výlety

06.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 10.07.2021 11.07.2021

25.06.2021 26.06.2021

13.06.2021

30.05.2021

16.05.2021

22.05.2021 23.05.2021

12.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 15.07.2021 16.07.2021 17.07.2021 18.07.2021

Rozpis plaveb lodních linek 2021

27.06.2021

28.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 02.07.2021 03.07.2021 04.07.2021

21.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 24.06.2021

14.06.2021 15.06.2021 16.06.2021

05.07.2021

17.06.2021 18.06.2021 19.06.2021 20.06.2021

07.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 12.06.2021

10.05.2021 11.05.2021 12.05.2021 13.05.2021 14.05.2021 15.05.2021

31.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 05.06.2021 06.06.2021

24.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 29.05.2021

19.04.2021 20.04.2021 21.04.2021 22.04.2021

17.05.2021 18.05.2021 19.05.2021 20.05.2021 21.05.2021

02.05.2021

03.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 08.05.2021 09.05.2021

26.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 01.05.2021

23.04.2021 24.04.2021 25.04.2021

12.04.2021

04.04.2021

05.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 10.04.2021 11.04.2021

29.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 02.04.2021 03.04.2021

13.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 17.04.2021 18.04.2021
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  \
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BS

BS BS

Vysvětlivky:

  / jede jen tam   \ jede jen zpět

T91 - RNL-BRAT91 - UL-NUČ T91 - LT-MĚ

25.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 28.10.2021 29.10.2021 30.10.2021 31.10.2021

11.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 16.10.2021 17.10.2021

18.10.2021 19.10.2021 20.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 23.10.2021 24.10.2021

27.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 01.10.2021 02.10.2021 03.10.2021

04.10.2021 05.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 09.10.2021 10.10.2021

13.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 18.09.2021 19.09.2021

20.09.2021 21.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 25.09.2021 26.09.2021

30.08.2021 31.08.2021 01.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 04.09.2021 05.09.2021

06.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 11.09.2021 12.09.2021

16.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 21.08.2021 22.08.2021

23.08.2021 24.08.2021 25.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 28.08.2021 29.08.2021

02.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 07.08.2021 08.08.2021

09.08.2021 10.08.2021 11.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 14.08.2021 15.08.2021

19.07.2021 20.07.2021 21.07.2021 22.07.2021 23.07.2021 24.07.2021 25.07.2021

26.07.2021 27.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 31.07.2021 01.08.2021

T91 - UL-LT T92 - UL-HŘE T92 - UL-BSCHT91 - UL-RNL



Vymezení linek a spoj ů

Dopravci: Labská plavební společnost, s.r.o.

Číslo linky Název linky
Číslo 

spoje
Čas spoje

Vedení 

spoje

Doba 

plavby
Období od-do

Počet 

spojů

Výkon za 

období

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(5)x(7)

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 101 08:20 - 14:30 RnL - Bra 6:10 19.07.2021 - 16.08.2021 2 12:20:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 102 08:30 - 13:40 RnL - ÚL 5:10 02.06.2021 - 30.06.2021 5 25:50:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 103 08:45 - 13:45 Lit - Měl 5:00 02.08.2021 - 02.08.2021 1 5:00:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 104 08:30 - 13:40 RnL - ÚL 5:10 20.07.2021 - 17.08.2021 2 10:20:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 105 08:50 - 14:25 ÚL - RnL 5:35 01.06.2021 - 29.06.2021 5 27:55:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 106 10:15 - 13:40 Lit - ÚL 3:25 03.08.2021 - 03.08.2021 1 3:25:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 107 09:20 - 13:20 ÚL - Nuč 4:00 01.07.2021 - 31.08.2021 25 100:00:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 108 13:55 - 17:40 Nuč - ÚL 3:45 01.07.2021 - 31.08.2021 25 93:45:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 109 09:20 - 13:20 ÚL - Nuč 4:00 04.06.2021 - 24.09.2021 17 68:00:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 110 13:55 - 17:40 Nuč - ÚL 3:45 04.06.2021 - 24.09.2021 17 63:45:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 112 14:00 - 18:30 Měl - Lit 4:30 02.08.2021 - 02.08.2021 1 4:30:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 114 14:45 - 19:50 Bra - RnL 5:05 19.07.2021 - 16.08.2021 2 10:10:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 201 08:50 - 14:25 ÚL - RnL 5:35 03.07.2021 - 28.08.2021 9 50:15:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 202 14:30 - 17:40 Lit - ÚL 3:10 02.04.2021 - 31.10.2021 68 215:20:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 203 09:20 - 12:35 ÚL - Lit 3:15 02.04.2021 - 31.10.2021 68 221:00:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 204 15:35 - 20:45 RnL - ÚL 5:10 03.07.2021 - 28.08.2021 9 46:30:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 205 13:20 - 16:35 ÚL - Lit 3:15 01.08.2021 - 01.08.2021 1 3:15:00

T91 Ústí n.L. - Litoměřice - Roudnice n.L. - Brandýs n.L. 207 12:50 - 18:25 ÚL - RnL 5:35 18.07.2021 - 15.08.2021 2 11:10:00

T92 Ústí n.L. - Děčín - Hřensko - Bad Schandau 101 09:30 - 13:00 ÚL - BSch 3:30 01.04.2021 - 29.10.2021 5 17:30:00

T92 Ústí n.L. - Děčín - Hřensko - Bad Schandau 102 13:10 - 19:30 BSch - ÚL 5:20 01.04.2021 - 29.10.2021 5 26:40:00

T92 Ústí n.L. - Děčín - Hřensko - Bad Schandau 201 09:30 - 12:15 ÚL - Hře 2:45 02.04.2021 - 31.10.2021 36 99:00:00

T92 Ústí n.L. - Děčín - Hřensko - Bad Schandau 202 15:10 - 19:30 Hře - ÚL 4:20 02.04.2021 - 31.10.2021 36 156:00:00

Součet 342 1271:40:00



Číslo Ústeckého kraje: 14/SML2785 

Číslo statutárního města Teplice: 023/14/ODŽP 

 

 

 

 

DODATEK Č. 6 

KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ 

DOPRAVOU 

 

 

uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 

1. Ústecký kraj 

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

Zastoupený: JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje pro oblast 

dopravy a silničního hospodářství 

Kontaktní osoba:  Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

E-mail/tel.:  franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526 

IČ:   70892156 

DIČ:  CZ70892156 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800  

 

(dále jen „Kraj“) 

 

a 

 

2. Statutární město Teplice 

Sídlo:   náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice  

Zastoupené:  Bc. Hynkem Hanzou, primátorem statutárního města Teplice 

Kontaktní osoba: Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy 

E-mail/tel:  mullerova@teplice.cz / 417 510 580 

IČ:    00266621 

DIČ:   CZ00266621 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-226501/0100  

 

(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A. Smluvní strany mezi sebou dne 29. 12. 2014 uzavřely Smlouvu o spolupráci při 

zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní 

dopravou (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je vzájemná spolupráce a koordinace 

Smluvních stran směřující k (i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů 

vystavovaných dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem zajišťujícím dopravní 

obslužnost územního obvodu Města (dále jen „dopravce MHD“) na straně druhé a 

opravňujících cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné 

linkové dopravy poskytovaných těmito dopravci a (ii) nastavení principů vyrovnávání 

snížených tržeb (resp. zvýšené kompenzace hrazené Městem dopravci MHD za 

zajišťování provozu městské hromadné dopravy v rámci zajišťování dopravní 

obslužnosti územního obvodu Města) v důsledku vzájemného uznávání jízdních dokladů 

dle Smlouvy;  
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B. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10. 3. 2017 dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 

25. 10. 2017 dodatek č. 2 ke Smlouvě, dne 14. 6. 2018 dodatek č. 3 ke Smlouvě, dne 

20. 8. 2018 dodatek č. 4 ke Smlouvě a dne 12. 12. 2019 dodatek č. 5 ke Smlouvě; 

C. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13. 10. 2020 smlouvu o kumulativní novaci 

smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a 

veřejnou drážní osobní dopravou; 

D. v souladu s čl. III odst. 18 Smlouvy, dle kterého, jestliže Město nezajistí navýšení 

kteréhokoliv z tarifů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy, budou referenční tržby na 1 km 

po dobu, po kterou nebude příslušný tarif navýšen, sníženy v odpovídajícím rozsahu; 

uzavřely spolu Smluvní strany tento dodatek č. 6 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“): 

 

I. 

Změna principů vyrovnávání tržeb mezi Ústeckým krajem a Městem 

Stávající znění článku IV. odst. 1 Smlouvy se s účinností od 1. 1. 2021 v celém rozsahu ruší a 

nahrazuje se tímto novým zněním: 

„1. Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v této smlouvě referenční 

tržby na 1 km, s tím, že: 

 referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2015 a pro období 

kalendářního roku 2016 se rovnají 21,59 Kč bez DPH; referenční tržby na 1 km pro 

období kalendářního roku 2017 se rovnají 21,89 Kč bez DPH; referenční tržby na 1 

km pro období kalendářního roku 2018 a leden 2019 se rovnají 21,69 Kč bez DPH; 

referenční tržby na 1 km pro období únor 2019 až prosinec 2020 se rovnají 22,68 Kč 

bez DPH; referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2021 se rovnají 

20,54 Kč; v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě 

Smluvní strany upraví výši referenčních tržeb na 1 km bez DPH tak, aby výše 

referenčních tržeb na 1 km s DPH byla shodná před i po změně zákonné sazby DPH 

s tím, že výsledek bude zaokrouhlen matematicky na 2 desetinná místa (např. v 

případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15 % na 17 % 

by referenční tržby na 1 km pro případ roku 2015 a 2016 činily 21,32 (po 

zaokrouhlení z 21,3192) Kč bez DPH, přičemž výše referenčních tržeb na 1 km s 

DPH by před i po změně zákonné sazby DPH činila 24,9435 Kč); 

 referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2022 a každého 

následujícího kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:  

𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑖−1 ∙
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−1 + 𝑃𝑃𝑇

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−2
 

i   je i-tý kalendářní rok,  

Refi-1 jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně předcházející 

kalendářní rok,  

PPT  výše podílu Města na propadu tržeb v příslušném období, který Město 

uhradí Kraji, a  který bude uvažován jako tržba z jízdních dokladů, 

jejichž počáteční a cílová zóna bude zóna 401 Teplice; 

Skuti-1 jsou skutečné tržby dosažené v  bezprostředně předcházejícím kalendářním 

roce ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna bude zóna 

401 Teplice  a  
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Skuti-2 jsou skutečné tržby dosažené v  kalendářním roce bezprostředně 

předcházejícím předcházejícímu kalendářnímu roku ze všech jízdních 

dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna bude zóna 401 Teplice, 

  [například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2022 

(Ref2022) se vypočítají jako součin referenčních tržeb na 1 km platných pro 

kalendářní rok 2021 (Ref2021) a podílu skutečných tržeb na 1 km 

dosažených v kalendářním roce 2021 ze všech jízdních dokladů, jejichž 

počáteční a cílová zóna bude zóna 401 Teplice (Skut2021) + výše podílu 

Města na propadu tržeb v příslušném období, který Město uhradí Kraji, a 

skutečných tržeb na 1 km dosažených v kalendářním roce 2020 (Skut2020) ze 

všech jízdních dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna bude zóna 401 

Teplice, tj. dle vzorce: 

𝑅𝑒𝑓2022 = 𝑅𝑒𝑓2021 ∙
𝑆𝑘𝑢𝑡2021+𝑃𝑃𝑇

𝑆𝑘𝑢𝑡2020
. 

Tento postup se užije do doby, kdy Město přistoupí na návrh Kraje na navýšení cen 

jízdného v zóně 401 Teplice dle výpočtu uvedeného v čl. III. odst. 17 Smlouvy. Následně 

bude postupováno dle původního ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy, tj. včetně připočtení 

všech jízdních dokladů daného kalendářního roku, kde je zóna 401 Teplice pouze 

počáteční či cílovou zónou.“ 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. (bude doplněno) ze dne 

(bude doplněno) a usnesením Rady statutárního města Teplice č. (bude doplněno)/21 ze 

dne 26. 3. 2021. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. 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. Město prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 

obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 

disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 

údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly 

na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace 

o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Městu do datové schránky nebo na e-mail: 

mullerova@teplice.cz a cize@teplice.cz. 

3. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že se změnami dohodnutými tímto 

dodatkem řídí již od 1. 1. 2021 (po uzavření tohoto dodatku dojde k doúčtování za 

předchozí měsíce od 1. 1. 2021).  

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Kraj obdrží 1 a Město 1 

vyhotovení. 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále v 

platnosti. 

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je příloha č. 1 – Výpočet referenční tržby pro rok 

2021.  
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7. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné vůle a 

v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své 

podpisy. 

 

Přílohy: 1. Výpočet referenční tržby pro rok 2021. 

 

 

 

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

 

 

 

………………………………………. ………………………………………. 

JUDr. Marek Hrabáč Bc. Hynek Hanza 

člen Rady Ústeckého kraje primátor statutárního města Teplice 

na základě pověření dle usnesení 

Rady Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 

ze dne 16.12.2020 



2019 2020

ze zóny 401 do zóny 401 ze zóny 401 do zóny 401 

leden 2 914 306,57                             3 010 092,09                             

únor 2 407 467,26                             2 444 923,82                             

březen 2 496 848,60                             1 187 591,36                             

duben 2 370 793,71                             932 243,18                                

květen 2 450 226,32                             1 810 299,55                             

červen 2 142 696,43                             2 031 922,73                             

červenec 2 107 401,07                             1 972 382,09                             

srpen 2 180 070,89                             2 062 801,36                             

září 2 397 998,64                             1 991 696,82                             

říjen 2 439 109,55                             1 684 017,27                             

listopad 2 416 215,45                             1 543 358,91                             

prosinec 2 456 142,73                             1 888 694,09                             

28 779 277,21                          22 560 023,27                          

Skut2020 - skutečně dosažené tržby za rok 2020 ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna byla zóna Teplice (nikoli příslušné části DÚK)

PPT - částka, kterou se Město spolupodílelo na propadu tržeb v I. vlně koronavirové krize za období od března do června 2020, tj. 3,5 mil. Kč

SKut2019 - skutečně dosažené tržby za rok 2019 ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna byla zóna Teplice (nikoli příslušné části DÚK)

Ref2020 - výše referenční tržby na 1 km platná pro rok 2020, tj. 22,68 Kč

Příloha č. 1 dodatku č. 6 ke Smlouvě - výpočet referenční tržby pro rok 2021

skutečně dosažené tržby

Výpočet referenční tržby na 1 km pro rok 2021

Výpočet referenční tržby pro rok 2021

𝑅𝑒𝑓2021 = 𝑅𝑒𝑓2020 ∗
𝑆𝑘𝑢𝑡2020 + 𝑃𝑃𝑇

𝑆𝑘𝑢𝑡2019
= 22,68 ∗

22 560 023,27 + 3 500 000

28 779 277,21
= 22,68 ∗ 0,9055 = 𝟐𝟎, 𝟓𝟒 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5740/01/SoPD/ZPZ 
Č. j. dodatku: KUUK/027843/2021   
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 

uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Mgr. Ivou Dvořákovou, LL.M., členkou Rady Ústeckého kraje pro 

oblast životního prostředí  
Kontaktní osoba:  Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a 

zemědělství 
E-mail/telefon:  hyblerova.d@kr-ustecky.cz/475657170 
IČ:  70892156 
DIČ:  CZ70892156 
Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   4932032/0800 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce  
Obec Radonice   
Sídlo:  č. p. 1, 431 55 Radonice  
Zastoupený:  Jaroslavem Santnerem, starostou  
Kontaktní osoba: Jaroslav Santner 
E-mail/telefon: obec.radonice@iol.cz/417397120 
IČ: 00262111 
DIČ:  
Bank. spojení:      Česká národní banka 
číslo účtu:      94-3317441/0710 

 
 (dále jen „příjemce“) 
 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace č. 20/SML5740/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2020 č. 056/31Z/2020, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí 
dotace obci Radonice z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém 
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kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Nosič kontejnerů za traktor + kontejner“ 
(dále jen „Smlouva“) takto: 

Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní: 

Termínem ukončení realizace projektu je 30. 9. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven 
jako závazný ukazatel.  

Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:  

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) na úhradu uznatelných nákladů přímo 
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 20. 7. 2020 do 30. 9. 2021 (účinnost 
uznatelných nákladů).  

2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn. 

Článek II. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

 

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …. 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Poskytovatel 
Ústecký kraj                                          

Mgr. Iva Dvořáková, LL.M. 
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast 

životního prostředí na základě pověření dle 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 
034/2R/2020 ze dne 25. 11. 2020 

Příjemce  
Obec Radonice 

Jaroslav Santner 
starosta 

 
 
 
 
Příloha: položkový rozpočet 
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  Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Ing. Dagmar Hyblerová referent odboru životního prostředí a zemědělství   

Vedoucí odboru  Ing. Monika Zeman, MBA 
zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost, 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

  

Číslo příslibu / správce rozpočtu  Olga Zapotučná referent ekonomického odboru   

Právně posouzeno  Dle vzoru    

Předchozí souhlas dle kompetence  není požadován    

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje    usnesení č.:   … 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5737/01/SoPD/ZPZ 
Č. j. dodatku: KUUK/027851/2021   
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A 
NEINVESTIČNÍ DOTACE 

uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Mgr. Ivou Dvořákovou, LL.M., členkou Rady Ústeckého kraje pro 

oblast životního prostředí  
Kontaktní osoba:  Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a 

zemědělství 
E-mail/telefon:  hyblerova.d@kr-ustecky.cz/475657170 
IČ:  70892156 
DIČ:  CZ70892156 
Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   4932032/0800 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce  
Obec Hrobce   
Sídlo:  Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce  
Zastoupený:  Kateřinou Hlaváčovou, starostkou  
Kontaktní osoba: Kateřina Hlaváčová 
E-mail/telefon: starosta@hrobce.cz/777844087 
IČ: 00263664 
DIČ:  
Bank. spojení:      Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:      266652129/0300 
 
 (dále jen „příjemce“) 
 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí 
investiční a neinvestiční dotace č. 20/SML5737/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení 
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2020 č. 056/31Z/2020, kterým bylo rozhodnuto o 
poskytnutí dotace obci Hrobce z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí 
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v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Kompostování v obci 
Hrobce 2020“ (dále jen „Smlouva“) takto: 

Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní: 

Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven 
jako závazný ukazatel.  

Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:  

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) na úhradu uznatelných nákladů přímo 
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 20. 7. 2020 do 31. 12. 2021 (účinnost 
uznatelných nákladů).  

2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn. 

Článek II. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

 

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …. 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Poskytovatel 
Ústecký kraj                                          

Mgr. Iva Dvořáková, LL.M. 
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast 

životního prostředí na základě pověření dle 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 
034/2R/2020 ze dne 25. 11. 2020 

Příjemce  
Obec Hrobce 

Kateřina Hlaváčová 
starostka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

strana 2/2 

 
 
 

  Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Ing. Dagmar Hyblerová referent odboru životního prostředí a zemědělství   

Vedoucí odboru  Ing. Monika Zeman, MBA 
zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost, 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

  

Číslo příslibu / správce rozpočtu  Olga Zapotučná referent ekonomického odboru   

Právně posouzeno  Dle vzoru    

Předchozí souhlas dle kompetence  není požadován    

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje    usnesení č.:   … 



 
Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
 

DODATEK Č. 88 
KE 

ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 
Č.J. 213/2002 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 
 

Krajská majetková, příspěvková organizace 
se sídlem Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov,  

IČ: 00829048 
(dále jen organizace) 

 
vydané Okresním úřadem Louny dne 1. 10. 1991, 
ve znění doplňku č. 1 ze dne 1. 1.1992, 
doplňku č. 2 ze dne 1. 12. 1996, 
doplňku č. 3 ze dne 1. 1. 1999, 
doplňku č. 4 ze dne 1. 1. 2001, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 5), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12. 2. 2003 (dodatek č. 6), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12. 3. 2003 (dodatek č. 7), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8. 4. 2003 (dodatek č. 8), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18. 6. 2003 (dodatek č. 9), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10. 3. 2004 (dodatek č. 10), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31. 3. 2004 (dodatek č. 11), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7. 4. 2004 (dodatek č. 12), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23. 6. 2004 (dodatek č. 13), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 14), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 15), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21. 9. 2005 (dodatek č. 16), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8. 3. 2006 (dodatek č. 17), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26. 4.2006 (dodatek č. 18), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7. 6. 2006 (dodatek č. 19), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27. 9. 2006 (dodatek č. 20), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 21), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007 (dodatek č. 22), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4. 7. 2007 (dodatek č. 23), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29. 8. 2007 (dodatek č. 24), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24. 10. 2007 (dodatek č. 25), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12. 3. 2008 (dodatek č. 26), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11. 6. 008 (dodatek č. 27), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20. 8. 2008 (dodatek č. 28), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14. 1. 2009 (dodatek č. 29), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009 (dodatek č. 30), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 31), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 32), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3. 2. 2010 (dodatek č. 33), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 34), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16. 6. 2010 (dodatek č. 35), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 36), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3. 11. 2010 (dodatek č. 37), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011 (dodatek č. 38), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21. 9. 2011 (dodatek č. 39), 
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usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011 (dodatek č. 40), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012 (dodatek č. 41), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 253/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 42), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 43), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 301/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 (dodatek č. 44), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 266/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 (dodatek č. 45), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 46), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 47), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 48), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 82/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 (dodatek č. 49), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 50), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 51), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 52), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 53), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 54), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 4. 2014, 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 55), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 184/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 (dodatek č. 56), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 (dodatek č. 57), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 74/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 (dodatek č. 58), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 3. 2015, 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 (dodatek č. 59), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 60),  
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.108/23Z/20015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 61), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/24Z/2015 ze dne 29. 6. 015 (dodatek č. 62), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 79/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 63),  
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 64), 

úplné znění zřizovací listiny ze dne 1. 3. 2016, 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 (dodatek č. 65), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 93/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dodatek č. 66), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 18. 1. 2017, 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.  017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 (dodatek č. 67), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 131/3Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 (dodatek č. 68), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (dodatek č. 69), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 31. 1. 2018, 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 70), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 71), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 120/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dodatek č. 72), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 (dodatek č. 73), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 
74), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 080/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 (dodatek č. 
75), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 095/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 
76), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2019 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.105/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 (dodatek č. 77), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.137/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 (dodatek č. 78), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 084/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 (dodatek č. 79), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 (dodatek č. 
80), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2020 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 083/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 81), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 104/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 (dodatek č. 82), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 127/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 83), 



usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 128/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 84), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 045/3Z/2021 ze dne25. 1. 2021 (dodatek č. 85), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 055/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 (dodatek č. 86), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 048/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 (dodatek č. 87), 

 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.    /  Z/     ze dne 26. 4. 2021 se výše 
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 

I. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací  
 listiny se doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 
 
Katastrální území:     Ústí nad Labem 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
4921/27  106   zastavěná plocha a nádvoří 
4921/30  3683   ostatní plocha  sportoviště 

         a rekreační plocha 
4921/34   2679   ostatní plocha  zeleň 
 
Katastrální území:     Františkov nad Ploučnicí 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
585/1   8953   ostatní plocha  ostatní komunikace 
586/2   312   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Oldřichov nad Ploučnicí 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
356/2   236   ostatní plocha   ostatní komunikace 
372/9   8   ostatní plocha   ostatní komunikace 
372/10   27   ostatní plocha  ostatní komunikace 
413/2   793   ostatní plocha  ostatní komunikace 
413/4   1694   ostatní plocha  ostatní komunikace 
  
Katastrální území:     Velké Žernoseky 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
110/11   13   ostatní plocha  ostatní komunikace  
1282/1   4201   ostatní plocha  ostatní komunikace 
1310/6   102   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Přerov u Těchlovic 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
34/9   205   ostatní plocha   ostatní komunikace 
34/10   9   ostatní plocha   ostatní komunikace 
34/12   448   ostatní plocha   ostatní komunikace 
34/15   14   ostatní plocha   ostatní komunikace 
34/17   36   ostatní plocha   ostatní komunikace 
34/19   19   ostatní plocha   ostatní komunikace 
36/7   904   ostatní plocha   ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Těchlovice nad Labem 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
1081/8   21   ostatní plocha  ostatní komunikace 
1088/3   257   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Boletice nad Labem 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
26/2   62   ostatní plocha  ostatní komunikace 



26/3   9   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Křešice u Děčína 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
814/9   89   ostatní plocha  ostatní komunikace 
814/10   712   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Prostřední Žleb 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
549/4   268   ostatní plocha  ostatní komunikace 
549/5   1   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
 

I. V  příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací  
 listiny se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření 
 
Katastrální území:     Březiny u Děčína  
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
241/2   186   ostatní plocha  jiná plocha 
848/9   7   ostatní plocha  jiná plocha 
848/10   14   ostatní plocha  jiná plocha 
860/7   15   ostatní plocha  jiná plocha 
 
Katastrální území:     Jiříkov  
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
St. 1713/4   65   zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště 
6361/2   235   ostatní plocha  ostatní komunikace 
6361/7   259   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Vrskmaň  
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
591/1   351   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí 

Stavby nezapisované do katastru nemovitostí 
Katastrální území      název  

Dobříň -      Labská stezka č.2 etapa3 Dobříň - Račice 

      

 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 27. 4. 2021 
 
 
 V Ústí nad Labem dne:  
 
 
                Mgr. Bc. Tomáš Rieger 

člen Rady Ústeckého kraje na 
základě usnesení Rady Ústeckého 

kraje č. 008/4R/2020 ze dne  
16. 12. 2020 


