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Dobrovolná dohoda
směřující k omezování zatížení životního prostředí
[fJ9ŘAVŠWSjJ^9lJ:::^M:.H.

VJ

ČÍSLO SMLOUVYJDCA;,.

mezi

6W9 ...Ml} £ZJr

Moravskoslezským krajem (MSK)
28. října 117
"pořVčfsio' I
702 18 Ostrava
IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692
zastoupený prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc, hejtmanem

rok

"*

(dále též „kraj")

AL INVEST Břidličná, a. s. (AL INVEST)
Bruntálská 167
793 51 Břidličná
IČ: 27376184, DIČ: CZ27376184

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 304
zastoupená
(dále též „AL INVEST" nebo „společnost")

společně také „smluvní strany"
Účel dohody
Účelem dobrovolné dohody je spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí
se zaměřením na omezování znečišťování ovzduší, včetně jeho následků.

Přísliby účastníků dohody vedoucí k naplňování jejího účelu:
ALINVEST
•

•

•

•

•

•

závazek zakoupení zametacího stroje pro čistění komunikací v areálu
společnosti v hodnotě cca 200.000 Kč do 31. 12. 2018 a jeho využívání
v rámci úklidu zbytků posypových směsí po zimní údržbě a během letní
údržby za účelem snižování prašnosti;
závazek vypracování odborné studie v oblasti energetiky do 31. 12. 2019
a zpracování ucelené energetické koncepce vedoucí ke snížení
energetické náročnosti výrobních a obslužných provozů;
závazek uvedení do provozu moderní recyklační linky organických
rozpouštědel se zachytáváním nasycených par emisí těkavých
organických látek (VOC) do 30. 6. 2019 a jejich spálení v zařízení
na termickou likvidaci (RTO);
závazek vynaložit částku min. 20.000 Kč/rok na zajištění každoroční
údržby (včetně výsadby) zeleně v areálu AL INVEST a přispívat tím
ke zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců v oblasti životního
prostředí;
závazek pokračovat ve spolupráci se ZŠ Břidličná v oblasti ekologické
výchovy žáků a realizace pravidelných exkurzí studentů středních
a vysokých škol z regionu;
závazek pořádat akce na podporu otevřené komunikace s veřejností mj.
pořádáním Dne otevřených dveří minimálně jedenkrát za 5 let a závazek
otevřené komunikace a spolupráce se státními orgány a orgány
samospráv (zejména město Břidličná) v oblasti ekologie, procesní
a technické bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a systému hospodaření
s energií.

MSK
závazek za účelem omezení resuspenze prachových částic, vynaložit
každý rok trvání této dohody minimální částku ve výši 12 mil. Kč na úklid
pozemních komunikací v majetku kraje (silnice II. a III. třídy) nad rámec
zákonných požadavků, a to především v oblastech se zhoršenou kvalitou
ovzduší, a to vždy v době, způsobem a formou, které dle uvážení MSK
umožní efektivní a účelné vynaložení těchto prostředků a dostatečnou
kontrolu nakládání s těmito prostředky;
závazek za účelem minimalizace následků zhoršené kvality ovzduší
na zdraví nejmenších dětí, realizovat v období trvání této dohody

ozdravné pobyty dětí předškolního věku a žáků 1. stupně základních škol
zasažených nejvyšší mírou znečištění ovzduší. Způsob organizace,
podmínky těchto ozdravných pobytů a finanční alokace budou vždy
veřejně dostupné na webových stránkách MSK;
závazek za účelem zpřesnění informací o kvalitě ovzduší na území kraje,
vynaložit každý rok v rámci trvání této dohody minimální částku ve výši
2 mil. Kč na podporu regionálního monitoringu kvality ovzduší nad rámec
celostátního monitoringu kvality ovzduší;
závazek za účelem zvýšení absorpční kapacity a zrychlení obměny starých
nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní zdroje tepla
v kraji, zapojit v období trvání této dohody vlastní finanční prostředky
v rámci vyhlášené 2. výzvy MŽP na realizaci tzv. kotlíkových dotací, a to
formou navýšení podpory o 7.500 Kč u všech předložených a schválených
projektů nepodnikajících fyzických osob. MSK bude dále nad rámec
vyhlášené výzvy MŽP administrovat případný příspěvek obcí,
zjednodušovat administrativní zátěž pro občany a zajišťovat podporu
žadatelům při podávání žádostí;
závazek za účelem zvýšení osvěty a podpory dobrovolnické činnosti,
pořádat nebo se zapojit do akcí typu „Ukliďme si kousek svého kraje",
„Den čisté mobility", „Den bez aut", „Dny zdraví", apod. v rámci trvání
této dohody;
závazek za účelem snížení negativních dopadů provozu sídla krajského
úřadu na životní prostředí a zlepšování kvality poskytovaných služeb,
nadále udržovat v platnosti certifikovaný systém environmentálního řízení
dle ČSN EN ISO 14001:2005 a nařízení EMAS a certifikovaný systém
řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016;
plnění závazků MSK vyplývajících z této dohody je výkonem jeho
samostatné působnosti a nemá žádný vliv na výkon přenesené
působnosti (státní správy) krajským úřadem MSK uplatňovaný striktně
podle příslušných právních předpisů.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se zavazují ke vzájemnému posilování dobrých vztahů vedoucích
k budoucímu rozvoji spolupráce v oblasti péče o životní prostředí, ekologie, bezpečnosti
a vztahů s veřejností.
2. Pravidelné vyhodnocování proběhne jednou ročně za přecházející kalendářní rok
na vzájemně domluvené schůzce obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se zavazují ke vzájemné oboustranné pozitivní publikaci (článek)
aktivit uskutečněných na základě této dohody, a to vždy následně po ročním
vyhodnocení dohody ve vlastním periodiku nebo jiném veřejném médiu.

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran této dohody
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato dohoda
se uzavírá na dobu určitou do uplynutí dne 31. 12. 2020.
5. Strany této dohody se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv provede v souladu se zákonem MSK.
6. Před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit
na základě písemné dohody podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato dohoda se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž MSK obdrží dva a AL INVEST
jeden stejnopis této dohody.
8. Tato dohoda může být měněna jen písemnými dodatky podepsanými ktomu
oprávněnými osobami za každou ze stran této dohody.
9. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou MSK zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje MSK použity. MSK při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
10. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada kraje svým usnesením č. 51/4621 ze dne
27. 11. 2018.

V Ostravě dne 29. 11.2018

za MSK, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

V Ostravě dne 29. 11.2018

za AL INVEST

