Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 3. 9. 2008 od 10:10 hodin do 14:10 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/27Z/2008
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi ve složení:
1.
Ing. Jan Řehák (ODS) – předseda návrhové a volební komise
2.
Bc. Jana Ryšánková (ČSSD)
3.
Miroslav Bureš (KSČM)
(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 2/27Z/2008
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.
Antonín Terber (ODS)
(Hlasování: 47 – 0 – 1) návrh byl přijat
2.

Jaroslav Foldyna (ČSSD)

(Hlasování: 49 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 3/27Z/2008
Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/25Z/2008 ze dne 30. 4. 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
tiskovou opravu usnesení č. 11/25Z/2008 ze dne 30. 4. 2008 bod A)2. původní evidenční
číslo mostu: „DC-012P“
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na
správné evidenční číslo mostu: „DC-002P“.
(Hlasování: 49 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 4/27Z/2008
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 27. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
(Hlasování: 40 – 0 – 11)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 5/27Z/2008
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 88/6Z/2005 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
2. Usnesení č. 50/11Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
3. Usnesení č. 60/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 76/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 31/23Z/2007 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 11/25Z/2008 B Schválení poskytnutí finančních darů - Žádosti o dotace z
rozpočtu Ústeckého kraje
7. Usnesení č. 28/25Z/2008 D Podpora hospodaření v lesích - Vyplácení podpory na
hospodaření v lesích za rok 2007 v režimu „de minimis“
8. Usnesení č. 31/25Z/2008 C Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2008
9. Usnesení č. 43/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 48/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 50/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 51/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 54/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 55/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 56/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 57/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 60/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 63/25Z/2008 C Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 66/25Z/2008 C Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 68/25Z/2008 C Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 71/25Z/2008 C Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 72/25Z/2008 C Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 75/25Z/2008 C Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 77/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
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25. Usnesení č. 79/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 80/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 81/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 82/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 83/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 84/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 86/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 87/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
33. Usnesení č. 88/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 90/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
35. Usnesení č. 98/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 103/25Z/2008 C Dotační program Podpora sociálně - zdravotních služeb 2008 –
vyhodnocení
37. Usnesení č. 11/26Z/2008 B Informace o Krajské zdravotní, a.s.
38. Usnesení č. 13/26Z/2008 B Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti
Krajská zdravotní, a.s.
39. Usnesení č. 27/26Z/2008 B Návrh dodatku ke smlouvě k Programu EVVO na rok 2007
40. Usnesení č. 30/26Z/2008 B Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v
Ústeckém kraji na roky 2008 až 2009
41. Usnesení č. 103/26Z/2008 B Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 109/26Z/2008 D Petice na podporu výstavby D8 v úseku Lovosice - Řehlovice
B)

schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 62/27/2004 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 17.09.2008
2. Usnesení č. 42/11Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2009
3. Usnesení č. 54/11Z/2006 C Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 17.09.2008
4. Usnesení č. 64/12Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2010
5. Usnesení č. 79/15Z/2006 B Nakládání s majetkem kraje na 31.12.2010
6. Usnesení č. 42/20Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.12.2008
7. Usnesení č. 34/23Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.10.2009
8. Usnesení č. 57/23Z/2007 B Nakládání s majetkem na 01.12.2008
9. Usnesení č. 67/25Z/2008 B Nakládání s majetkem na 31.10.2008
10. Usnesení č. 85/25Z/2008 B Nakládání s majetkem na 31.12.2008
11. Usnesení č. 100/25Z/2008 B Nakládání s majetkem na 30.09.2009
12. Usnesení č. 54/26Z/2008 B Nakládání s majetkem na 27.10.2008

(Hlasování: 50 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 6/27Z/2008
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na v ědo mí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 5.6. 2008 do 13.8. 2008.
(Hlasování: 47 – 0 – 3) návrh byl přijat
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Usnesení č. 7/27Z/2008
Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje a změna tvorby fondu
zaměstnavatele
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu ÚK
B)

schva luje
t vorbu fondu zaměstnavatele ve výši 3 % skutečně vyplacených mzdových prostředků dle
kolektivní smlouvy od r. 2008

(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 8/27Z/2008
Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2007 v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany za rok 2007 v Ústeckém kraji.
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 9/27Z/2008
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d l o
o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem,
v souladu s čl. 20 odst. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů
zastupitelstva kraje
(Hlasování: 49 – 0 – 0) návrh byl přijat
B) v o l í
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Jiří Červinka, nar. 20. 8. 1946, bytem Modrá u Děčína, Teplická 110,
Světlana Trojánková, nar. 17. 11. 1971, bytem Teplice, Lounská 2054/34,
Krista Krbcová, nar. 5. 7. 1944, bytem Ústí nad Labem, Muchova 2889/1.
C) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí
nad Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 13. 9. 2008
(Hlasování: 49 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 10/27Z/2008
Žádost Anny Mikleové o darování obrazů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

b ere na vědo m í
žádost právních zástupců paní Anny Mikleová o nápravu dřívější nezákonnosti jí způsobené
v souvislosti s propadnutím 41 obrazů do vlastnictví České republiky, které jsou k dnešnímu
dni ve vlastnictví Ústeckého kraje a svěřeny do správy Regionálnímu muzeu v Teplicích,
příspěvkové organizaci.

B) u kládá
Radě Ústeckého kraje, po obdržení rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem o
zamítnutí žaloby o vydání 41 obrazů ve vlastnictví Ústeckého kraje, zpracovat detailní
zprávu o stavu věci včetně návrhů všech možností řešení žádosti právních zástupců paní
Anny Mikleové.
Termín: schůze rady před nejbližším jednáním zastupitelstva po obdržení rozsudku
(Hlasování: 32 – 2 – 16) návrh byl přijat
Usnesení č. 11/27Z/2008
Dopravní obslužnost drážní – finanční navýšení rozsahu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o zvýšení max. prokazatelné ztráty pro základní dopravní obslužnost zajišťovanou drážní
dopravou pro území Ústeckého kraje dopravcem České dráhy, a.s. dle smlouvy o závazku
veřejné služby na roky 2006 – 2008 uzavřené dne 19. 4. 2006 ve znění jejích dodatků
stanovené rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/22Z/2007 dne 7. 11. 2007 o
35 mil. Kč pro období 2. pololetí 2008.
(Hlasování: 40 – 0 – 8) návrh byl přijat
Usnesení č. 12/27Z/2008
Projekty pro Regionální operační program NUTS II Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s podáním žádostí o dotace pro následující projekty:
1) „Aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji“ - výše celkových
nákladů: 3 000 tis. Kč,
2) „Labská stezka č. 2 – I. etapa“ – výše celkových nákladů: 56 000 tis. Kč,
3) „Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje 2009 – 2010“ – výše celkových
nákladů 6 500 tis. Kč.

B)

souhlasí
se zajištěním předfinancování projektů dle bodu A tohoto usnesení ve výši celkových
nákladů uvedených u jednotlivých projektů.

C)

souhlasí
se zajištěním spolufinancování ve výši 7,5 % celkových nákladů projektů č. 1 a č. 3 dle bodu
A tohoto usnesení z rozpočtu kraje – Fondu evropských projektů Ústeckého kraje.

D)

zmocňuje
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náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialu k podání žádostí o dotace na realizaci
projektů uvedených v bodu A) tohoto usnesení v rámci Regionálního operačního programu.
Termín: průběžně
(Hlasování: 47 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 13/27Z/2008
Zpráva o realizaci a ukončení grantových schémat ve SROP
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
předloženou Zprávu o realizaci a ukončení grantových schémat v rámci SROP k 31. 7. 2008.
(Hlasování: 49 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 14/27Z/2008
Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery „Program Cíl 3/Ziel 3 na
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 –
2013“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery „Program
Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko 2007 – 2013“, dle předloženého materiálu.
B) uk ládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zabezpečit veškeré úkony
spojené s realizací projektu.
Termín: 30. 6. 2011
(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 15/27Z/2008
Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. prodloužení termínu
dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování,
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace těmto projektům:
1. Územní plán obce Srbská Kamenice do 31. 12. 2009
2. Územní plán obce Slatina do 31. 12. 2009
3. Územní plán obce Hrušovany do 30. 11. 2009
4. Územní plán obce Černěves do 31.12.2009
(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat
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Usnesení č. 16/27Z/2008
Schválení smlouvy pro vyplacení dotace na hospodaření v lesích za rok 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) ro zho d u je
o nahrazení vzoru „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“ schváleného pod bodem C)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/23Z/2007 ze dne 19.12.2007 pro subjekt
Město Výsluní, kterému byla citovaným usnesením pod bodem B) přiznána účelová
neinvestiční dotace na hospodaření v lesích, vzorem „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) schva lu j e
vzor smlouvy uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení.
C)

uk ládá
Ing. Taťáně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství:
1. předložit schválenou smlouvu hejtmanovi Ústeckého kraje k podpisu do 31.10.2008
2. zajistit administraci uzavřené smlouvy
3. zajistit plnění předmětu smluv v souladu se smluvními podmínkami uzavřené smlouvy
Termín: 31. 10. 2008

Usnesení č. 17/27Z/2008
Návrh na poskytnutí dotací na hospodaření v lesích za rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
v souladu se svým oprávněním dle Článku XVI. Zásad pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje následující výjimku z Článku IV. odstavec 2) těchto
Zásad, tj. ze zásady poskytování dotací na základě dotačních programů vyhlášených
zastupitelstvem kraje:
Účelové neinvestiční dotace dle bodu B) odstavec 1) tohoto usnesení budou poskytnuty na
základě „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky
2007 až 2009“ schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/15Z/2006 ze dne
20.9.2006 a nahrazeného „Programem poskytování podpor na hospodaření v lesích
v Ústeckém kraji na roky 2008-2009“ schváleným a vyhlášeným usnesením Zastupitelstva č.
30/26Z/2008 ze dne 25.6.2008.
B) ro z hoduj e
1) o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích na práce
provedené v roce 2008 v období platnosti „Programu poskytování podpor na hospodaření
v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007 až 2009“ schváleného usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 29/15Z/2006 ze dne 20.9.2006 a v souladu s ním v režimu de minimis dle
vzoru obsaženého v příloze č. 2 tohoto usnesení schváleného pod bodem C) tohoto usnesení
s těmito subjekty:
1. Obec Boleboř, Boleboř 86, 431 21 Boleboř, IČ 00261815
Výše podpory 341 450 Kč
2. Město Výsluní, Výsluní 14, 431 83 Výsluní, IČ 00262251
Výše podpory 116 800 Kč
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3. Obec Blatno, Blatno 1, 430 01 Chomutov, IČ 00261807
Výše podpory 740 025 Kč
4. Obec Chuderov, Chuderov 63, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 00266809
Výše podpory 39 600 Kč
5. Město Velký Šenov, Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov, IČ 00261734
Výše podpory 227 400 Kč
6. Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, IČ 00261289
Výše podpory 69 900 Kč
7. Obec Místo, Místo 81, 431 58 Místo, IČ 00262048
Výše podpory 40 800 Kč
8. Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, IČ 0075566
Výše podpory 773 680 Kč
9. Obec Horní Habartice, Horní Habartice 187, 405 02 Děčín, IČ 00555932
Výše podpory 34 960 Kč
10. Obec Arnoltice, Arnoltice 34, 405 02 Děčín, IČ 00261173
Výše podpory 37 160 Kč
11. Obec Merboltice, Merboltice 53, 405 02 Děčín, IČ 00555959
Výše podpory 69 550 Kč
12. Lesy Jezeří, Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov, IČ 25029967
Výše podpory 630 930 Kč
13. Město Jílové, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové, IČ 00261408
Výše podpory 41 930 Kč
14. Město Jirkov, Náměstí Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, IČ 00261904
Výše podpory 487 690 Kč
15. Město Klášterec nad Ohří, Náměstí Dr. E. Beneše 85, 413 51 Klášterec nad Ohří,
IČ 00261939
Výše podpory 229 640 Kč
16. Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 02 Povrly, IČ 00266931
Výše podpory 114 300 Kč
17. Obec Snědovice, Snědovice 99, 411 74 Snědovice, IČ 00264385
Výše podpory 317 170 Kč
18. Obec Starý Šachov, Starý Šachov 80, 405 02 Děčín, IČ 00555894
Výše podpory 29 250 Kč
19. Písaříková Eva, nar. 25.6.1953, Vančurova 233, 346 01 Horšovský Týn
Výše podpory 329 472 Kč
20. Lesní Úřad Děčín, Bynovská 74/20, 405 02 Děčín, IČ 47274760
Výše podpory 576 800 Kč
21. Statutární město Most, Radniční 1, 434 69 Most, IČ 00266094
Výše podpory 195 175 Kč
22. Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02 Děčín, IČ 00261548
Výše podpory 291 750 Kč
23. Obec Huntířov, Huntířov 126, 405 02 Děčín, IČ 00261360
Výše podpory 35 420 Kč
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24. Obec Hrobčice, Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice, IČ 00266345
Výše podpory 182 105 Kč
25. Košťany Holdings spol. s r.o., Lidická 60, 417 23 košťany, IČ 25006371
Výše podpory 1 685 915 Kč
26. Martin Lobkowicz, nar. 21.12.1928, U Malvazinky 151/26, 150 00 Praha 5
Výše podpory 419 700 Kč
27. Město Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ 00265781
Výše podpory 162 900 Kč
28. I.L.C., a.s., Rubešova 56, 280 02 Kolín, IČ 25601181
Výše podpory 210 200 Kč
29. Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace,
T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, IČ 47274719
Výše podpory 159 300 Kč
30. Město Vroutek, Náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek, IČ 00265705
Výše podpory 202 500 Kč
31. Město Blšany, Náměstí 29, 439 88 Blšany, IČ 00264784
Výše podpory 31100 Kč
32. Obec Bžany, Bžany 50, 415 01 Teplice, IČ 00266264
Výše podpory 153 465 Kč
33. Správa lesů města Česká Kamenice, příspěvková organizace, Tyršova 350, 407 21 Česká
Kamenice, IČ 75041171
Výše podpory 713 010 Kč
34. Obec Malečov, Malečov 36, 403 27 Malečov, IČ 00266884
Výše podpory 38 050 Kč
35. Obec Veselé, Veselé 153, 405 02 Děčín, IČ 00555908
Výše podpory 49 500 Kč
36. Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ 00081531
Výše podpory 114 300 Kč
37. Město Úštěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk, IČ 00264571
Výše podpory 258 530 Kč
38. Obecní lesy Heřmanov s.r.o., Heřmanov 13, 405 02 Děčín, IČ 27359247
Výše podpory 326 600 Kč
39. Obec Očihov, Očihov čp. 7, 439 87 Očihov, IČ 00556378
Výše podpory 49 500,- Kč
40. Obec Labská Stráň, Labská Stráň 111, 407 14 Labská Stráň, IČ: 55 59 91
Výše podpory 28 400,- Kč
41. Obec Markvartice, Markvartice 60, 407 42 Markvartice, IČ 55 59 16
Výše podpory 17 600,- Kč
42. Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly, IČ 00 26 69 31
Výše podpory 42 920,43. Město Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry, IČ 00 26 50 80
Výše podpory 186 040,- Kč
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44. Obec Chuděrov, Chuděrov 63, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 00 26 68 09
Výše podpory 28 450,- Kč
a to v rozsahu podle předložených žádostí o podporu uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení.
2) o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích za rok 2008
v rámci Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckem kraji na roky 2008
až 2009 v souladu se vzorem obsaženým v příloze č. 4 tohoto usnesení schváleným pod bodem
C) tohoto usnesení s těmito subjekty:
1. Město Výsluní, Výsluní 14, 431 83 Výsluní, IČ 00262251
Výše podpory 43 315 Kč
2. Obec Blatno, Blatno 1, 430 01 Chomutov, IČ 00261807
Výše podpory 160 995 Kč
3. Město Třebenice, Paříkovo Náměstí 1, 411 13 Třebenice
Výše podpory 157 107 Kč
4. Obec Místo, Místo 81, 431 58 Místo, IČ 00262048
Výše podpory 4 830 Kč
5. Obec Staňkovice, Staňkovice 44, 412 01 Litoměřice
Výše podpory 72 114 Kč
6. Lesy Jezeří, Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov, IČ 25029967
Výše podpory 1 911 070 Kč
7. Město Jílové, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové, IČ 00261408
Výše podpory 46 930 Kč
8. Město Jirkov, Náměstí Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, IČ 00261904
Výše podpory 1 550 556 Kč
9. Písaříková Eva, nar. 25.6.1953, Vančurova 233, 346 01 Horšovský Týn
Výše podpory 153 400 Kč
10.Lesní Úřad Děčín, Bynovská 74/20, 405 02 Děčín, IČ 47274760
Výše podpory 326 650 Kč
11. Statutární město Most, Radniční 1, 434 69 Most, IČ 00266094
Výše podpory 1 715 170 Kč
12. Obec Křimov, Křimov 37, 430 01 Chomutov, IČ 00261971
Výše podpory 441 220 Kč
13. Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ 00261891
Výše podpory 4 191 290 Kč
14. Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02 Děčín, IČ 00261548
Výše podpory 16 800 Kč
15. Košťany Holdings spol. s r.o., Lidická 60, 417 23 košťany, IČ 25006371
Výše podpory 642 091 Kč
16. Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace,
T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, IČ 47274719
Výše podpory 48 600 Kč
17. Město Klášterec nad Ohří, Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 00261939
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Výše podpory 400 950 Kč
18. Město Úštěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk, IČ 00264571
Výše podpory 453 720 Kč
18. Obec Očihov, Očihov čp. 7, 439 87 Očihov, IČ 00556378
Výše podpory 30 000,- Kč
19. Obec Hora sv. Šebestiána, Hora sv. Šebestiána 3, 431 82 Hora sv. Šebestiána,
IČ 00 26 18 66 Výše podpory 195 515,- Kč
20. Obec Merboltice, Merboltice 53, 405 02 Děčín, IČ 00 55 59 59
Výše podpory 11 600,- Kč
21. Město Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ 00 26 57 81
Výše podpory 78 840,- Kč
22. Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČ 00 26 44 66
Výše podpory 12 960,- Kč
23. Město Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry, IČ 00 26 50 80
Výše podpory 50 400,- Kč
24. Město Vroutek, Náměstí Míru 166, Vroutek 439 82, IČ 00 26 57 05
Výše podpory 105 600,- Kč
25. Obec Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny, IČ 00 26 59 34
Výše podpory 92 400,- Kč
26. Obec Měcholupy, Měcholupy 12, 439 31 Měcholupy, IČ 26 52 33
Výše podpory 35 200,- Kč
a to v rozsahu podle předložených žádostí o podporu uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení.
C) schva luje
vzory smluv o poskytnutí neinvestiční dotace obsažené v příloze č. 2 a 4 tohoto usnesení
D) uk ládá
Ing. Taťáně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
1. předložit schválené smlouvy hejtmanovi Ústeckého kraje k podpisu do 31.10.2008
2. zajistit administraci uzavřených smluv
3. zajistit plnění předmětu smluv v souladu se smluvními podmínkami uzavřených
smluv
Termín: Průběžně do schválení závěrečného vyhodnocení projektů
(Hlasování: 43 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování pro body 17a) a 17b)

Usnesení č. 18/27Z/2008
Návrhy na poskytnutí dotací FVH ÚK a návrh na projednání žádosti o změnu termínu dokončení
projektu.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu kraje podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ pro
subjekt a projekt :
1. Obec Hrobce, IČO: 00263664
Sídlo: 411 83 Hrobce č.p 14
Projekt: vyhotovení PD stavby „Kanalizace Rohatce – inženýrsko projekční činnost“
Výše dotace: 629 300 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
2. Obec Moldava, IČO: 00266507
Sídlo: 417 81 Moldava č.p. 113
Projekt: realizace stavby „Horní Moldava- rekonstrukce ČOV v obci“
Výše dotace: 1 637 488 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
3. Obec Boleboř, IČO: 00261815
Sídlo: 431 21 Boleboř č.p. 57
Projekt: vyhotovení PD stavby „Kanalizace, čerpací stanice a ČOV v obci Boleboř“
Výše dotace: 456 330 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
4. Obec Mšené - lázně, IČO: 00264083
Sídlo: Prosek č.p. 174, 411 19 Mšené - lázně
Projekt: vyhotovení PD stavby „Projekt revitalizace močidelského údolí – vybudování 5
rybníků“
Výše dotace: 2 100 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
5. Obec Vrutice, IČO: 00526061
Sídlo: Vrutice č.p. 35, 411 47 Polepy
Projekt: podpora realizace stavby „Vrutice - Svařenice, kanalizace; Vrbice, Vetlá –
splašková kanalizace – výtlak – spoluúčast Vrutice“
Výše dotace: 1 792 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
6. Město Roudnice nad Labem, IČO: 00264334
Sídlo: Karlovo nám. č.p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Projekt: podpora realizace stavby „Podlusky – prodloužení vodovodu a kanalizace“
Výše dotace: 1 153 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
7. Obec Libořice, IČO: 00556335
Sídlo: Libořice č.p 30, 43801 Žatec
Projekt: vyhotovení PD stavby „Kanalizace Libořice a Železná“
Výše dotace: 690 559 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
8. Obec Křesín, IČO: 00263842
Sídlo: 410 02 Křesín č.p. 77
Projekt: realizace stavby „Splašková kanalizace a ČOV pro obce Křesín a Levousy“
Výše dotace: 699 303 Kč
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Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
9. Obec Malšovice, IČO: 00261548
Sídlo: Malšovice č.p. 16, 405 02 Děčín
Projekt: vyhotovení PD stavby „Malšovice – kanalizace I. etapa“
Výše dotace: 196 754 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
10. Vodohospodářské sdružení západních Čech, IČO: 47700521
Sídlo: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Projekt: realizace stavby „Vejprty – Nerudova ul., rekonstrukce kanalizace I. etapa“
Výše dotace: 576 556 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu

B) schvaluje
podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ uzavření dodatků smluv u již přiznaných dotací
z „Fondu vodního hospodářství ÚK“ pro subjekt a projekt takto:
1. Ke smlouvě č. 224/2008, uzavřenou s obcí Rtyně nad Bílinou, dodatek č. 1 - změna
termínu dokončení projektu z 30. 6. 2008 na 31. 12. 2008
2. Ke smlouvě č. 760/2007, uzavřenou s obcí Markvartice, dodatek č. 1 - změna termínu
dokončení projektu z 31. 8. 2008 na 31. 12. 2008.
Poskytnutí dotací a platnost dodatků smluv u již poskytnutých dotací je podmíněno uzavřením
smluv, jejichž návrhy jsou obsaženy v příloze č. 5 tohoto usnesení.
(Hlasování: 45 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 19/27Z/2008
Schválení podpory projektům přihlášeným v roce 2008 v rámci Programu podpory směrů rozvoje
zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 – 2013 (dále jen Program)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
poskytnutí dotace v Kč pro subjekt a projekt:
Vratislav Růžička
2.9.1976
Slatina 85, 410 02 Lovosice
Vítězslav Škoda
68438362
Vražkov 16, 413 01 Vražkov
Martin Drahota
65621565
Polepy 51, 411 47 Polepy
Aleš Vodička
49070894
Letná 1760/4, 405 02 Děčín

250 000
Oprava zemědělské usedlosti
230 000

Rekonstrukce obytné části historického
statku ve Vražkově

300 000
Nákup kombajnu pro sklízení brambor
750 000 Přestavba vyhořelé ocelokolny na seno v
Nebočadech pro uskladnění sena z
katastrů Křešice, Boletice, Těchlovice.
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Jiří Procházka
63788098
Barvář 144, 417 01 Dubí
Zemědělské družstvo Klapý
120693
Klapý 40, 411 16 Klapý
Ing. Jaroslav Šebek
72708808
Kyškovice 10, 413 01 Roudnice
nad Labem
BIOETANOL SEVER,
odbytové družstvo
27270467
Pekařská 108/8, 412 01
Litoměřice
Krajská agrární komora
70914214
Dělnická 33, 434 01 MostVelebudice
Odbytové družstvo LITOZEL
25447262
Masarykova 190, 411 56
Bohušovice nad Ohří
Unie ovocnářů severočeského
regionu
27019047
Zahradní 342, 411 19 Mšené
lázně

469 828 Nákup traktoru NEW HOLLAND T
5050 ECO a výstavba oplocení půdního
bloku č. 5203/3 T
240 000

220 000

300 000

300 000

210 000

210 000

Následná péče o vysázené větrné bariéry
- Klapý
Vnější rekonstrukce historického
objektu v areálu zemědělské usedlosti Kyškovice č.p. 9

BIOETANOL SEVER, odbytové
družstvo

Krajská agrární komora - Zajišťování
technické podpory zemědělské
veřejnosti
Informování odborné veřejnosti v oblasti
nejnovějších poznatků, zemědělského
marketingu.
Informační středisko pro zajištění
přehledu o nejnovějších technikách a
poznatcích zemědělského marketingu

B) ukládá
Ing. Táně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
1. předložit schválené smlouvy hejtmanovi Ústeckého kraje k podpisu
2. zajistit administraci uzavřených smluv
3. zajistit plnění předmětu smluv v souladu se smluvními podmínkami uzavřených smluv
Termín: průběžně do schválení závěrečného vyhodnocení projektů
(Hlasování: 43 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 20/27Z/2008
Dotační program: „Sport a volný čas 2008“ - schválení návrhu dodatku ke smlouvě
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

sch válilo
návrh dodatku ke smlouvě č. 840/2008/SMT-101 ze dne 22. 5. 2008 o poskytnutí
neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „Sport a volný čas 2008“ na projekt městu:
žadatel: Město Varnsdorf
IČ: 00261718
sídlo: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2008
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(Hlasování: 43 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 21/27Z/2008
K bodu programu 21 - Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z hodlo
o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje:
• statutárnímu městu Chomutov ve výši 77 800,- Kč pro:
Základní škola Chomutov Kadaňská 2334, ve výši 20 500,-Kč,
Základní škola Chomutov Havlíčkova 3675, ve výši 29 500,- Kč,
Základní škola Chomutov Školní 1480, ve výši 16 000,- Kč,
Základní škola Chomutov Zahradní 5265, ve výši 11 800,- Kč,
• statutárnímu městu Děčín ve výši 13 000,- Kč pro:
Základní škola Děčín IV., Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace,
• městu Klášterec ve výši 15 000,- Kč pro:
Základní školu Klášterec nad Ohří, Školní 119, okres Chomutov,
• městu Litoměřice ve výši 17 500,- Kč pro:
Základní škola Litoměřice Na Valech 53,
• obci Povrly ve výši 7 000,- Kč pro:
Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková
organizace,
• městu Štětí ve výši 20 800,- Kč pro:
Základní škola Štětí, Školní 559, okr. Litoměřice,
• statutárnímu městu Teplice v výši 15 200,- Kč pro:
Základní škola Teplice, Edisonova 1732,
• statutárnímu městu Ústí nad Labem ve výši 85 500,-Kč
Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace ve výši
13 000,-Kč,
Základní škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace, ve výši 12 000,Kč,
Základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace, ve
výši 60 500,- Kč,
• soukromé škole ve výši 16 500,- Kč
Střední odborná škola InterDACT s.r.o., Most, Pionýrů 2806,
v rámci Programu aktivního života PAŽIT.

B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2008

(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
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Usnesení č. 22/27Z/2008
Změna závazných ukazatelů v usnesení Zastupitelstva č. 38/25Z/2008 Rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku žadatelům podle „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje – 2008“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. změnu závazného ukazatele – jméno příjemce dotace – položky č. 3 části C) usnesení č.
38/25Z/2008: z původního „Václav Přibyl“ na nově „Vladimír Přibyl“.
2. změnu závazného ukazatele – spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově
kulturní památky ve výši min 30 % skutečných celkových nákladů včetně DPH – položky
č. 14 části B) usnesení č. 38/25Z/2008: Žernosecké vinařství s.r.o., oprava viničních
domků – Mariánská, Kostelní, Malá a Velká Vendule, z původní: „včetně DPH“ na nově
„bez DPH“.
B) u kládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace ve
smyslu Článku XI. Programu, změn závazných ukazatelů a v souladu s usnesením
č. 38/25Z/2008 se žadateli uvedenými v části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2008
Usnesení č. 23/27Z/2008
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1310/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzavřené dne 28. 7. 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
návrh dodatku ke smlouvě č. 1310/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci
Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzavřené dne
28. 7. 2008 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.
B)

uk ládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 10. 2007

Usnesení č. 24/27Z/2008
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009 – schválení a
vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009 dle
příloh č. 7 a 8 tohoto usnesení.
B) u kládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 10. 2008
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(Hlasování: 45 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování pro body 22a), 22b) a 22c)

Usnesení č. 25/27Z/2008
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 243/2008 o poskytnutí neinv. dotace v rámci Programu podpory
regionální kulturní činnosti na rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) s ch val uj e
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 243/2008 o poskytnutí neinv. dotace v rámci Programu
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008
Usnesení č. 26/27Z/2008
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009 – schválení a vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva lu j e
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009 dle přílohy č. 10 tohoto usnesení
a jeho vyhlášení.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 10. 10. 2008
(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování pro body 23a) a 23b)

Usnesení č. 27/27Z/2008
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji na rok 2009 – schválení a vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji na rok 2009 dle přílohy č. 11 tohoto usnesení a jeho vyhlášení.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 10. 10. 2008
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(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 28/27Z/2008
Dotační program „Podpora sociálně - zdravotních služeb 2009“ - vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z hoduj e
o vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálně - zdravotních služeb 2009“ v souladu
s přílohou č. 12 tohoto usnesení.

B)

schva luje
výjimku ze Zásad pro dotační program uvedený v bodě 1. tohoto usnesení pro poskytování
účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje ve znění:
a) Článek IV., bod 1b), první odstavec:
Žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, který je občanským sdružením,
humanitární organizací či jinou právnickou nebo fyzickou osobou působící na území
kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární
ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence
kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí s výjimkou právnických osob jejichž
zřizovatelem je Česká republika a Ústecký kraj a který splňuje kritéria vhodnosti.
b) Článek VIII, bod 7):
Maximální výše dotace je 90% z celkových nákladů projektu.

C)

uk ládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit realizaci bodu
A) tohoto usnesení.
Termín: 19. 9. 2008

(Hlasování: 46 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 29/27Z/2008
Žádosti o finanční příspěvky z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo

1. o poskytnutí odměn obcím oceněným diplomem a mimořádným oceněním
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008 dle § 36, odst.1 písm. d) zákona
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), z Fondu hejtmana
Zubrnice (okr. Ústí n/L): 20 000 Kč (Diplom za vzorné vedení kroniky)
Vilémov (okr. Chomutov): 20 000 Kč (Diplom za vzorné vedení obecní knihovny)
Libotenice (okr. Litoměřice): 20 000 Kč (Diplom za rozvíjení lidových tradic)
Vražkov (okr. Litoměřice): 20 000 Kč (Diplom za kvalitní květinovou výzdobu Fulínova cena)
Místo (okr. Chomutov): 20 000 Kč (Mimořádné ocenění za péči o kulturní
dědictví)

18

2 . o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 6 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Správa rumburských areálů sportu – SRAS, p.o.
IČ: 49888587
sídlo: U Nemocnice 2/90, Rumburk
zřizovatel: Město Rumburk
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu (akce): Tenisová škola pro mládež
3. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Svazek obcí INTEGRO – Západ Českého středohoří - Poohří
IČ: 68982984
sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
výše dotace: 90 000,- Kč
název projektu (akce): Švestková dráha (obnovení víkendového turistického
historického vláčku Lovosice – Most)
4 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Malé Žernoseky
IČ: 526045
sídlo: Zahradní 245, Malé Žernoseky
výše dotace: 147 000,- Kč
název projektu (akce): Výměna opláštění převozní lodi na přívozu Malé – Velké
Žernoseky
5 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 6 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Základní škola J. A. Komenského, Louny, p.o.
IČ: 49123882
sídlo: Pražská 101, Louny
zřizovatel: Město Louny
výše dotace: 90 000,- Kč
název projektu (akce): Oslavy 140. výročí otevření školy
6 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Staré Křečany
IČ: 261653
sídlo: Staré Křečany 38
výše dotace: 23 000,- Kč
název projektu (akce): Finále evropské ligy družstev v silovém trojboji
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7 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Krajská agrární komora ÚK
IČ: 70914214
sídlo: Dělnická 33, Most
výše dotace: 500 000,- Kč
název projektu (akce): Krajské dožínky
8 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Krajská agrární komora ÚK
IČ: 70914214
sídlo: Dělnická 33, Most
výše dotace: 300 000,- Kč
název projektu (akce): „Kraj Přemysla Oráče – potravinářský výrobek 2008“
9 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Obec Radonice
IČ: 262111
sídlo: Radnice 1, 43155 Radonice
výše dotace: 350 000,- Kč
název projektu (akce): Dokončení ÚP obce Radonice
1 0 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Obec Chlumec
IČ: 391387
sídlo: Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): Vzpomínkové slavnosti bitvy 1813 u Chlumce a Přestanova
1 1 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 6 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, p.o.
IČ: 44557141
sídlo: Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): Vinobraní Litoměřice
1 2 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Město Litvínov
IČ: 266027
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sídlo: náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu (akce): Svatomichaelská slavnost – 15. výročí podpisu smlouvy
mezi městy Litvínov a Olbernhau
1 3 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Mezinárodní umělecká společnost
IČ: 25420861
sídlo: Svatopluka Čecha 15, 431 91 Vejprty
výše dotace: 240 000- Kč
název projektu (akce): Vydání výtvarné publikace
1 4 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Mikroregion Bouřlivák
IČ: 75079658
sídlo: Teplická 297, 417 23 Košťany
výše dotace: 800 000,- Kč
název projektu (akce): Dlouhodobá údržba místních komunikací a parkovacích
ploch využívaných v zimním období návštěvníky lyžařského střediska Mikulov
1 5 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Město Terezín
IČ: 264474
sídlo: náměstí ČSA 179, 411 55 Terezín
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): Josefínské slavnosti 2008
1 6 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Město Litoměřice
IČ: 263958
sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): Česko-německé kulturní dny – Mosty přátelství 2008
1 7 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Obec Lubenec
IČ: 265217
sídlo: Podbořanská 51, 439 83 Lubenec
výše dotace: 3 220 000,- Kč
název projektu (akce): Úprava veřejného prostranství u obytných domů čp. 242 a
75
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1 8 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Mšené Lázně
IČ: 264083
sídlo: Prosek 174, 411 19 Mšené Lázně
výše dotace: 300 000,-Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce chodníků a komunikací
1 9 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Obec Žim
IČ: 266663
sídlo: Žim 28, 415 01 Teplice
výše dotace: 429 000,- Kč
název projektu (akce): Zhotovení projektové dokumentace na výstavbu kanalizace
a ČOV
2 0 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Fotbalový klub Tatran Kadaň o.s.
IČ: 61345091
sídlo: U Stadionu 1378, 432 01 Kadaň
výše dotace: 2 000 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce travnatého hřiště Tatran Kadaň II.etapa
2 1 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: FK Teplice, a.s.
IČ: 25028715
sídlo: Na Stínadlech 2796, 415 01 Teplice
výše dotace: 350 000,- Kč
název projektu (akce): Pořádání mezinárodního kvalifikačního utkání o postup na
MS 2010
2 2 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Obec Dušníky
IČ: 263583
sídlo: Dušníky čp. 69, 413 01 Roudnice nad Labem
výše dotace: 80 000,- Kč
název projektu (akce): Venkovní úpravy MŠ Dušníky
2 3 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Obec Místo
IČ: 262048
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sídlo: Místo čp. 81, 431 58 Místo
výše dotace: 600 000,- Kč
název projektu (akce): Zabezpečení hradu Hasištejn, jeho propagace a technické
zabezpečení trasy
2 4 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Město Litvínov
IČ: 266027
sídlo: náměstí Míru 11
výše dotace: 300 000,- Kč
název projektu (akce): Studie proveditelnosti - Výplaty sociálních dávek pomocí
elektronických prostředků
2 5 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Město Hrob
IČ: 266337
sídlo: U Radnice 234, 417 04 Hrob
výše dotace: 1 500 000,- Kč
název projektu (akce): Zhotovení projektové dokumentace – Sanace severního
svahu lomu Otakar
2 6 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČ: 44555601
sídlo: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
výše dotace: 5 460 000,- Kč
název projektu (akce): Dílčí revitalizace a rekonstrukce v areálu Kampus UJEP
2 7 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Imunologie Ústí nad Labem, o.p.s.
IČ: 25049046
sídlo: Na Kabátě 229, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 530 000,- Kč
název projektu (akce): Pořízení pylového lapače Burkard a vyhodnocovacího
zařízení
2 8 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Obec Velké Žernoseky
IČ: 2646610
sídlo: 412 01 Velké Žernoseky 63
výše dotace: 150 000,- Kč
název projektu (akce): Vinobraní 2008
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2 9 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Městys Slavětín
IČ: 265497
sídlo: Na Městečku 50, 439 09 Slavětín nad Ohří
výše dotace: 250 000,- Kč
název projektu (akce): Výstavba kabin a soc. zařízení pro sportovce ve Slavětíně
3 0 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Místo
IČ: 262048
sídlo: Místo 81
výše dotace: 221 000,- Kč
název projektu (akce): Propagace hradu Hasištejn
3 1 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Senior Teplice, o.s.
IČ: 26598442
sídlo: Lipová 2881, Teplice
výše dotace: 500 000,- Kč
název projektu (akce): Centrum pro sociálně integrační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
3 2 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: ENERGIE, o.p.s.
IČ: 25034545
sídlo: Hornická 106, Meziboří
výše dotace: 4 115 000,- Kč
název projektu (akce): Stavební práce – zateplení pravého křídla a spojovací
budovy vč. výměny oken a rekonstrukce střechy
3 3 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Vrskmaň
IČ: 262218
sídlo: Vrskmaň, 431 15, okr. Chomutov
výše dotace: 250 000,- Kč
název projektu (akce): Opravy havarijního stavu podlahy Kulturního domu ve
Vrskmani
3 4 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
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žadatel: MAEP, s.r.o.
IČ: 25045245
sídlo: Kadaňská 3546/41, Chomutov
výše dotace: 1 750 000,- Kč
název projektu (akce): Czech Water Alliance
3 5 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Veliká Ves
IČ: 262188
sídlo: Podlesice 53, 441 01 Podbořany
výše dotace: 1 428 000,- Kč
název projektu (akce): PD na odkanalizování a rozvod pitné vody ve čtyřech
obcích
3 6 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Nemocnice Žatec, o.p.s.
IČ: 25026259
sídlo: Husova 2796, Žatec
výše dotace: 10 533 000,- Kč
název projektu (akce): Poskytování zdravotnických služeb – modernizace
přístrojového vybavení
3 7 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Oblastní charita Ústí nad Labem
IČ: 44225512
sídlo: Štefánkova 1, Ústí nad Labem
výše dotace: 530 000,- Kč
název projektu (akce): Centrum pro rodinu Archa
3 8 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Ploskovice
IČ: 264164
sídlo: 411 42 Ploskovice
výše dotace: 2 500 000,- Kč
název projektu (akce): Vykoupení pozemků pro budoucí výstavbu ZŠ a MŠ
3 9 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Město Hoštka
IČ: 263648
sídlo: Náměstí Svobody 2, 411 72 Hoštka
výše dotace: 100 000,- Kč
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název projektu (akce): Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hoštka Malešov
4 0 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Obec Kladruby
IČ: 266388
sídlo: Kladruby 29, 415 01 Teplice
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): Realizace dětského hřiště
4 1 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Město Mašťov
IČ: 262021
sídlo: Náměstí 80, 431 56 Mašťov
výše dotace: 140 000,- Kč
název projektu (akce): Zajištění požární ochrany obyvatelstva
4 2 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Český svaz včelařů, OV Teplice
IČ: 63787601
sídlo: Bořislav, 415 01 Teplice
výše dotace: 589 000,- Kč
název projektu (akce): Chov včel – opylovací činnost
4 3 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Základní škola, J. A. Komenského 474, Most, p.o.
IČ: 47324180
sídlo: J. A. Komenského 474, 434 01 Most
výše dotace: 430 000,- Kč
název projektu (akce): Výměna povrchu podlahy za novou dlažbu ve školních
šatnách
4 4 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Obec Malšovice
IČ: 261548
sídlo: Malšovice 16, 405 02 Děčín
výše dotace: 8 535 000,- Kč
název projektu (akce): Mezinárodní kemp v mikroregionu Labské skály vč.
rozšíření sportovního areálu
4 5 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
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žadatel: Obec Lubenec
IČ: 265217
sídlo: Podbořanská 51, 439 83 Lubenec
výše dotace: 5 425 000,- Kč
název projektu (akce): Úprava rybníku v Lubenci na přírodní koupaliště a místo
odpočinku
4 6 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
IČ: 46768041
sídlo: Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 2 000 000,- Kč
název projektu (akce): Ohrožené služby Diakonie ČCE
4 7 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Město Litoměřice
IČ: 263958
sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 150 000,- Kč
název projektu (akce): České středohoří známé i neznámé
4 8 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Oblastní charita Most
IČ: 70828920
sídlo: Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most
výše dotace: 792 000,- Kč
název projektu (akce): Poskytování sociálních služeb uživatelům služby - azylové
domy
4 9 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Obec Povrly
IČ: 266931
sídlo: Mírová 165/7, 403 32 Povrly
výše dotace: 3 017 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce střechy na pavilónech A, C v ZŠ a MŠ
Povrly
5 0 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Obec Strupčice
IČ: 262 145
sídlo: 431 14 Strubčice
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výše dotace: 3 500 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce budovy C ZŠ ve Strupčicích
51.o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: AniFest s.r.o.
IČ: 49354272
sídlo: Jindřicha Plachty 3163, 150 00 Praha 5
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): Ozvěny AniFestu v Teplicích
52. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Dolní Podluží
IČ: 261271
sídlo: Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží
výše dotace: 199 000,- Kč
název projektu (akce): Výstavba chodníku ke zdravotnímu středisku
53. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: město Vejprty
IČ: 262170
sídlo: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
výše dotace: 400 000,- Kč
název projektu (akce): Výměna osvětlení haly MěKaSS, včetně nových rozvodů a
ovládání – I. etapa
54. o poskytnutí finančního daru dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
příjemce daru: Člověk v tísni, o.p.s.
IČ: 25755277
sídlo: Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
výše daru: 100 000,- Kč
účel daru: Humanitární pomoc Gruzii
55. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Blatno
IČ: 261807
sídlo: Blatno 1, 430 01 Chomutov
výše dotace: 3 363 000,- Kč
název projektu (akce): Oprava povrchu místní komunikace a parkoviště Mezihoří
(Hlasování: 30 – 3 – 11) návrh byl přijat
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Usnesení č. 30/27Z/2008
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.4 a č.5 (dále jen změna PRVKÚK)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

schva luje
změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 4 a č. 5, zpracované ve
smyslu § 4 zák. č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, které obsahují
změnu koncepce řešení odkanalizování a čištění odpadních vod a úpravu hranic aglomerace
v obcích a místních částech Boleboř – část Orasín, Háj u Duchova a Ústí nad Labem – část
Habrovice a Strážky dle předloženého materiálu. Navržená řešení odkanalizování a čištění
odpadních vod jsou z technicko – ekonomického hlediska optimální. Navržené řešení
úpravy hranice aglomerace vyhovuje Dodatku č. 1 č. j. 7 869/2004-7000 Metodického
pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 10 534/2002-6000, který stanovil pravidla, podle
nichž se postupuje při posuzování jednotlivých aglomerací a navazuje na změnu
technického řešení pro městské části Ústí nad Labem – Habrovice a Strážky, která byla
schválena usnesením z 25. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 30.4.2008
pod Usnesením č. 33/25Z/2008. Změna PRVKÚK jako základního koncepčního materiálu
na dobu do roku 2015 přispěje k podpoře investic z dotačních titulů Ústeckého kraje,
státního rozpočtu, Fondů ČR a Evropských fondů.
neschva luje
n avržené změny koncepce řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v místních částech
městyse Peruc – Pátek, Radonice nad Ohří a Stradonice dle předloženého materiálu a
n avržené změny spočívající v úpravě hranic aglomerace Ústí nad Labem – rozšíření hranic o
městské části Hostovice a Brná dle předloženého materiálu. Navržené řešení odkanalizování a
čištění odpadních vod není z technicko – ekonomického hlediska optimální vzhledem
k neúměrně vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele a proto tato
koncepce není doporučena na změnu PRVKÚK. Na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 17/4Z/2005 ze dne 20. 4. 2005 požadujeme provedení porovnání reálných
variant řešení odkanalizování těchto částí s cílem nalezení řešení s nižšími investičními
náklady. Žadatel bude informován o možnosti čerpat dotaci z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na zpracování tohoto porovnání. Navržené řešení úpravy hranice aglomerace
není v souladu s technickým řešením navrženým v PRVKÚK a o změnu technického řešení
nebylo zažádáno. Proto toto rozšíření hranic aglomerace není doporučeno na změnu
PRVKÚK. Žadatel bude vyzván, aby žádost o posunutí hranic aglomerace pro městské části
Hostovice a Brná podal zároveň se žádostí o změnu PRVKÚK v technickém řešení
odkanalizování.

(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 31/27Z/2008
Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje – převod studií a
dokumentací na Severočeské sdružení obcí
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písmeno b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Darovací smlouvy mezi Ústeckým krajem a Severočeským sdružení
obcí, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 47324376, pro studie a dokumentace
vztahující se k řešení protipovodňových opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje
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uvedených v příloze č. 13 tohoto usnesení v hodnotě 1 587 757,50 Kč dle přílohy č. 14 tohoto
usnesení.
B) ukládá
Ing. Taťáně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, učinit všechny
nezbytné úkony nutné k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2008
(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 32/27Z/2008
Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W.Churchilla 8, příspěvková organizace Zastupitelstvo
Ústeckého kraje po projednání
A)

sch valuje
převod činností poskytovaných příspěvkovou organizací zřizovanou Ústeckým krajem
Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W.Churchilla 8, příspěvková organizace,
kterými jsou:
a) Pravidelná výchova, vzdělávací a zájmová činnost (zájmové kroužky, kurzy)
b) Příležitostná výchova, vzdělávání, zájmová a tématická rekreační činnost
• akce pro členy zájmových kroužků mimo schůzky, včetně výletů
• akce pro členy zájmových kroužků a veřejnost
• semináře, kurzy, kulaté stoly, workshopy, sympozia
• pořady pro děti, rodiče, mládež a veřejnost
c) Prázdninová činnost:
• tábory (jarní, letní, podzimní, příměstské)
d) Osvětová činnost, včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky
a studenty, i pro další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů:
• školení, semináře, workshopy, konference, přednášky, informační centrum
mládeže (jarní,letní,podzimní, příměstské)
e) Spontánní činnosti:
• výstavy
• klub deskových her, fotbálek
• skatepark
• sportoviště – Stadion mládeže (malá kopaná, tenis, lezecká stěna.)
f) Individuální práce, vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků a studentů
• konzultace k soutěžím
• pedagogická praxe
g) Spolupráce
• Mezinárodní spolupráce v Euroregionu ELBE – LABE (DDM Ústí n. L. – DDM
Sebnitz)
• spolupráce s veřejnou správou (samosprávou – s městy i se státní správou)
• spolupráce s UJEP Ústí n. L.
• spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi
h) Soutěže a přehlídky
• pořádání soutěží a přehlídek na úrovni místní, okresní, krajské, republikové i
mezinárodní
na Statutární město Ústí nad Labem, které je bude s účinností od 1. 1. 2009 zajišťovat
prostřednictvím jím nově zřízené příspěvkové organizace z důvodů dle předloženého
materiálu
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B)

rozhoduje
1. v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje
příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje:
Název: Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W.Churchilla 8, příspěvková
organizace
Sídlo: W.Churchilla 8/1512, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00 829 986
ke dni 31. 12. 2008 s tím, že majetek, práva a závazky této příspěvkové organizace
přechází s účinností od 1. 1. 2009 na zřizovatele.
2. dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o darovaní veškerých movitých věcí, které:
a) budou ke dni 31. 12. 2008 ve vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a
mládeže, Ústí nad Labem, W.Churchilla 8, příspěvková organizace a jež s účinností
od 1.1.2009 v důsledku zrušení této příspěvkové organizace přejdou na zřizovatele
(dle přílohy č. 15 tohoto usnesení)
b) budou ke dni 31. 12. 2008 Ústeckým krajem svěřeny do správy vlastnictví
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W.Churchilla 8,
příspěvková organizace (dle přílohy č.16 tohoto usnesení)
Statutárnímu městu Ústí nad Labem. Přílohy č. 15 a č. 16 tohoto usnesení jsou soupisy
movitých věcí ve vlastnictví nebo správě příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže,
Ústí nad Labem, W.Churchilla 8, příspěvková organizace, dle účetní evidence ke dni
31.7.2008. Případné přírůstky a úbytky za dobu od 1. 8. 2008 do 31. 12. 2008 budou
v rámci darovací smlouvy vypořádány.

C)

ukládá
1. Radě Ústeckého kraje zajistit převod movitých věcí na Statutární město Ústí nad
Labem dle části B) bod 2 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008
2. členu Rady Ústeckého kraje odpovědného za oblast školství, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) a části B) bod 1 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008

(Hlasování: 31 – 2 – 12) návrh byl přijat
Usnesení č. 33/27Z/2008
Statut a jednací řád komise Ústeckého kraje pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných
záměrů v oboru archeologie, jmenování členů hodnotící komise a přijímací komise Ústeckého
kraje k převzetí návrhů výzkumných záměrů v oboru archeologie
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) si vyh razuj e
v souladu s ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů rozhodnutí ve věci schválení statutu a jednacího řádu komise Ústeckého
kraje pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných záměrů v oboru archeologie,
jmenování členů této hodnotící komise a jmenování přijímací komise Ústeckého kraje
k převzetí návrhů výzkumných záměrů v oboru archeologie.
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B)

schvaluje
a. Statut komise Ústeckého kraje pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných
záměrů v oboru archeologie dle přílohy č. 17 tohoto usnesení
b. Jednací řád komise Ústeckého kraje pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných
záměrů v oboru archeologie dle přílohy č. 18 tohoto usnesení

C)

jmenuje
a. v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve
znění pozdějších předpisů, a s ustanovením § 8 nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o
institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení
výzkumných záměrů, ve znění pozdějších předpisů, 5 člennou hodnotící komisi
Ústeckého kraje pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných záměrů v oboru
archeologie ve složení:
1. Radek Vonka, Ústecký kraj - poskytovatel
2. JUDr. Zděnek Lavička, Ústecký kraj - poskytovatel
3. Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., Ústav pro pravěk a ranou dobu
dějinnou Filosofické fakulty University Karlovy, Celetná 20, 116 36 Praha 1
4. Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc., Archeologický ústav Akademie věd ČR
Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1- Malá Strana
5. PhDr. Michal Lutovský, Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Praha, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10
b. v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve
znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 7 nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o
institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení
výzkumných záměrů, ve znění pozdějších předpisů, 3 člennou přijímací komisi
Ústeckého kraje k převzetí návrhů výzkumných záměrů v oboru archeologie a jejich
evidenci ve složení:
1. PhDr. Petr Novák, CSc., Krajský úřad Ústeckého kraje
2. Mgr. Adam Šrejber, Krajský úřad Ústeckého kraje
3. Ing. Ivanka Tulisová, Krajský úřad Ústeckého kraje

D) u k l á d á
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit veškeré potřebné úkony dle bodu
A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2008
(Hlasování: 45 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 34/27Z/2008
Náležitosti a kriteria hodnocení návrhu výzkumného záměru s předpokládaným zahájením od 1.
1. 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

si vyh razuj e
v souladu s ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů rozhodnutí o náležitostech předložení návrhu výzkumného záměru ve smyslu
ustanovení § 27 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
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prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),
ve znění pozdějších předpisů, a o kriteriích hodnocení návrhu výzkumného záměru.
B) s c h v a l u j e
1. Náležitosti pro předložení návrhu výzkumného záměru s předpokládaným zahájením od
1. 1. 2010 dle přílohy č. 19 tohoto usnesení
2. Kriteria hodnocení návrhu výzkumného záměru s předpokládaným zahájením od
1. 1. 2010 dle přílohy č. 20 tohoto usnesení
C) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit veškeré potřebné úkony dle bodu
A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2008
(Hlasování: 41 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 35/27Z/2008
Priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
základní kritéria sestavení a hlavní priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009:
Základní kritéria sestavení rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2009:
1. Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2009 (dále jen rozpočet) bude přebytkový.
2. Zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací.
3. Umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních
priorit kraje.
4. Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.
5. Budou zahajovány pouze
takové stavby a akce, které
budou v souladu
s ekonomickými možnostmi rozpočtového výhledu kraje.
6. Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z fondů
EU a dalších evropských finančních mechanismů.
7. Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům
spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a
projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.
Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2009:
1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních
mechanismů k rozvoji kraje,
3. investice do vlastního majetku,
podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně
růstem příjmů.
(Hlasování: 29 – 2 – 8) návrh byl přijat
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Usnesení č. 36/27Z/2008
Vyhodnocení nabídek v rámci otevřeného řízení na plnění veřejné zakázky "Poskytnutí
úvěrového rámce pro Ústecký kraj"
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) ro zho d u je
1. podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen “zákon“),o přidělení veřejné zakázky na služby s názvem "
Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj“ uchazečům: Česká spořitelna a.s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 a Komerční banka a.s., Na
Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, a to za podmínek obsažených
ve společné nabídce,
2. podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o poskytnutí dlouhodobého klubového
úvěru (úvěrový rámec) pro Ústecký kraj s poskytovatelem úvěru Českou spořitelnou a.s.,
se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, a
Komerční bankou a.s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ:
45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1360, dle přílohy č. 21 tohoto usnesení.
B)

uk ládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména podepsání smlouvy s vybraným uchazečem dle bodu A) 2.
tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2008

(Hlasování: 32 – 0 – 9) návrh byl přijat
Usnesení č. 37/27Z/2008
Smlouva č. 167P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2008 – zálohové financování podílu EU na projekty realizované
z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z hoduj e
o uzavření Smlouvy č. 167P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 dle přílohy č. 22 tohoto usnesení

B)

svěřuje
1. Radě Ústeckého kraje rozhodnutí o uzavření dodatku č. 1 dle článku 4 bod 2 Smlouvy č.
167P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2008
2. Radě Ústeckého kraje rozhodování o uzavírání dalších dodatků ke Smlouvě č.
167P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2008 za podmínek, že se předmět uzavíraného dodatku nebude
týkat samotné podstaty přijetí a vrácení finančních prostředků.

Usnesení č. 38/27Z/2008
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Smlouva č. 48P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2008 – zálohové financování podílu EU na projekt realizovaný
z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
o uzavření Smlouvy č. 48P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 dle přílohy č. 23 tohoto usnesení

B)

svěřuje
Radě Ústeckého kraje rozhodování o uzavírání dalších dodatků ke Smlouvě č. 48P/2008 o
poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2008 za podmínek, že se předmět uzavíraného dodatku nebude týkat samotné podstaty
přijetí a vrácení finančních prostředků dle této smlouvy

(Hlasování: 47 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování pro body 35 a 35a)

1.
Usnesení č. 39/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne
3.9.2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti Statek
Měcholupy spol. s r.o., Měcholupy 89, PSČ 439 31, IČ: 27307735, a to:
-

chmelová konstrukce na pozemku p.č. 863, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, obec Měcholupy, k.ú. Měcholupy u Žatce a na části
pozemku p.č. 552, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond,
obec Libořice, k.ú. Železná u Libořic

za kupní cenu 85.000,-Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové
organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech
1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2008

2.
Usnesení č. 40/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje firmě BeA CS, spol. s r. o., se
sídlem: Praha 9, Nad Rokytkou 24, PSČ 190 12, IČ: 44795637, a to:
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- pozemek: p. p. č. 226/2 o výměře 980 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek vznikl
sloučením p. p. č. 226/1 díl „e“ o výměře 964 m2 a st. p. č. 373 díl „a+b“ o výměře 16 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 151-274/2007),
obec Lobendava, k. ú. Lobendava, zapsané na LV č. 139 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 37.829,- Kč a vyjmutí
uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Lobendava,
příspěvková organizace, se sídlem: Lobendava 105, PSČ 407 84, IČ: 47274549 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi.
Termín: 31. 1. 2009

3.
Usnesení č. 41/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, na st. p. č. 863/1,
- pozemek: st. p. č. 863/1 o výměře 3397 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st. p. č. 1272 o výměře 58 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: stavba LV 1255, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 1941 o výměře 1419 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 1942/3 o výměře 2005 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 1943/1 o výměře 6683 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 1516 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4561-132/08 Mgr.
Milana Špičky ze dne 6. června 2008: 300.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 800.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 240.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ:
00829048, k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
4.
Usnesení č. 42/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Heleně Švecové, bytem:
Zahrady 16, Krásná Lípa 407 46, a to:
- budova: část obce Zahrady, č. p. 16, způsob využití: bydlení, na st. p. č. 1/5,
- pozemek: st. p. č. 1/5 o výměře 300 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
(pozemek vzniklý oddělením st. p. č. 1/5 o výměře 283 m2 a sloučením se st. p. č. 1/2 díl „a“
o výměře 17 m2),
obec Krásná Lípa, k. ú. Zahrady, zapsaných na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 754.575,- Kč a vyjmutí
uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková
organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048 k datu,
ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2009

5.
Usnesení č. 43/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Tělovýchovné jednotě
Nepomyšl, se sídlem: Nepomyšl, 439 71, a to:
- pozemek: p. p. č. 898/29 o výměře 1463 m2 (oddělený z p. p. č. 898/23 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 281-131/2007),
obec Nepomyšl, k. ú. Nepomyšl, zapsané na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj za kupní cenu 9.782,- Kč a vyjmutí
uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2009

6.
Usnesení č. 44/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, formou veřejné dražby, a to:
- budova: bez č.p./č.e., způsob využití: občanská vybavenost umístěna na st.p.č. 862,
- pozemek: st.p.č. 862 o výměře 185 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
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pozemek: p.p.č. 87/8 o výměře 180 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
(oddělen z p.p.č. 87/6 o výměře 430 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, geometrickým plánem č. 714-46/2008 ze dne 18.2.2008)
obec Údlice, k.ú. Údlice, zapsaných na LV č. 103 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek
prodeje soubor nemovitých věcí specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 6346/193/08 Miluše
Doležalové ze dne 10. 6. 2008: 300.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 300.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 90.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Obchodní akademie,
Střední odborná škola gastronomická a Střední odborné učiliště, Chomutov,
příspěvková organizace, Černovická 2901, 430 03 Chomutov, IČ: 00082520 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí

-

7.
Usnesení č. 45/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) ro z hod u j e
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9.
2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje do SJM manželům Jiřímu
a Ivaně Jelínkovým, oba bytem Máchova 127, 434 41 Údlice,
- budova: část obce: Údlice, č.p. 127, způsob využití: občanská vybavenost, stavba
umístěna na st.p.č. 14/1,
- pozemek: st.p.č. 14/1 o výměře 462 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
obec Údlice, k.ú. Údlice, zapsaných na LV č. 103 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 1.859.000,- Kč a o
vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Obchodní akademie,
Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov,
příspěvková organizace se sídlem Černovická 2901, 430 03 Chomutov, IČ:00082520 k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B) u kládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2009

8.
Usnesení č. 46/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne
3.9.2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti Severočeské
doly a.s., zastoupené Ing. Janem Demjanovičem, předsedou představenstva a Ing.
Miroslavem Eisem, členem představenstva, se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01
Chomutov, IČ: 49901982, a to:
- pozemek: p.p.č. 1131/17 o výměře 255 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vy
užití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1135 o výměře 5790 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vy
užití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1143/1 o výměře 11823 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1156/4 o výměře 2423 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vy
užití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1183/1 o výměře 5490 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vy
užití: silnice
vše v k.ú. Libkovice u Mostu, obec Mariánské Radčice, zapsaných na LV č. 159 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za
kupní cenu 3 297 245,- Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis
o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2008

9.
Usnesení č. 47/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 34/19Z/2007 bod A) + B) ze dne 25.4.2007

B)

si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodování o převodu movitých věcí specifikovaných ve znaleckém posudku č. 2/2007 ze
dne 10.2.2007, ve správě příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace,
se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.

C)

rozhoduje
o prodeji (převodu) formou veřejné dražby
I. a) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 1380 o výměře 265 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
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pozemek: p.p.č. 1381 o výměře 6062 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň
- budova: část obce Rumburk 1, č.p. 1177, způsob využití: bydlení umístěna na
p.p.č. 1380
obec Rumburk, k.ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 2473 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj,
-

b) movitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje specifikovaného ve znaleckém posudku
č. 2/2007 ze dne 10.2.2007 v celkové hodnotě 8.500,- Kč,
vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitých a movitých věcí
specifikovaných v bodu B) 2. tohoto usnesení:
1. odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4103224/06 vyhotoveného soudním znalcem Mgr. Milanem Špičkou dne 26.9.2006:
3.000.000,- Kč
2. odhadnutá tržní cena movitého majetku dle znaleckého posudku č. 2/2007
vyhotoveného soudním znalcem Stanislavem Málkem dne 10.2.2007: 8.500,- Kč
3. Nejnižší podání: 2 105 950,- Kč
4. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
5. Dražební jistota: 632 000,- Kč
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ:
00829048 k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
II. a) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 1377 o výměře 295 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 1378 o výměře 8213 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň
- budova: část obce Rumburk 1, č.p. 1107, způsob využití: bydlení umístěna na p.p.č.
1377
obec Rumburk, k.ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 2473 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj,
b) movitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje specifikovaného ve znaleckém posudku
č. 2/2007 ze dne 10.2.2007 v celkové hodnotě 24.420,- Kč,
vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitých a movitých věcí
specifikovaných v bodu B) 3. tohoto usnesení:
1. odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4103-224/06
vyhotoveného soudním znalcem Mgr. Milanem Špičkou dne 26.9.2006: 3.750.000,Kč
2. odhadnutá tržní cena movitého majetku dle znaleckého posudku č. 2/2007
vyhotoveného soudním znalcem Stanislavem Málkem dne 10.2.2007: 24.420,- Kč
3. Nejnižší podání: 2 642 094,- Kč
4. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
5. Dražební jistota: 793 000,- Kč
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ:
00829048 k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
10.
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Usnesení č. 48/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- pozemek: p.p.č. 4327/1 o výměře 7092 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
obec Most, k.ú. Most II, zapsané na LV č. 3769 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek prodeje
nemovitosti specifikované v tomto usnesení:
1. odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 6345/192/08
vyhotoveného soudním znalcem Miluší Doležalovou dne 20.6.2008: 2 100 000,- Kč
2. Nejnižší podání: 3 546 000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 1 063 800,- Kč
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední škola zdravotnická J.E.Purkyně, Most, J.E.Purkyně 272,
příspěvková organizace, IČ: 00673579 k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
11.
Usnesení č. 49/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne
3.9.2003. a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Alexandru
Gheorghe Berindemu, bytem: Důlce 2329/9, 400 01 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 1366 o výměře 884 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plochy, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné
pásmo vodního zdroje 2. stupně,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín, zapsaný na LV č. 19 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 23.563,- Kč a
vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace, Pedagogickopsychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Lípová 651/9,
415 01 Teplice, IČ: 61515809 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 1. 12. 2008

12.
Usnesení č. 50/27Z/2008
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne
3.9.2003. a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Pavlu Božkovi,
bytem: Gagarinova 2696/17, 400 01 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 72/6 o výměře 255 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, (pozemek p.č. 72/6 byl oddělen z pozemku p.č. 72/2 o výměře 976 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plochy, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 150-237/2007)
obec Velké Chvojno, k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, zapsaný na LV č. 93 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký
kraj za kupní cenu 20.889,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové
organizace, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 1. 12. 2008

13.
Usnesení č. 51/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne
3.9.2003. a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Romanu Mahrovi,
bytem: Arnultovice 44, 403 34 Velké Chvojno, a to:
- pozemek: p.p.č. 72/7 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, (pozemek p.č. 72/7 byl oddělen z pozemku p.č. 72/2 o výměře 976 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plochy, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 150-237/2007)
obec Velké Chvojno, k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, zapsaný na LV č. 93 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký
kraj za kupní cenu 8.375,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové
organizace, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín:1.12.2008

14.
Usnesení č. 52/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne
3.9.2003. a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Martinu Chmelovi,
bytem: Žandov 8, 403 39 Chlumec, a to:
- pozemek: p.p.č. 995/8 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, (pozemek p.č. 995/8 byl oddělen z pozemku p.č. 995/1 o výměře 5199 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemků č. 244-419/2007)
obec Chlumec, k.ú. Žandov u Chlumce, zapsaný na LV č. 124 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu
9.945,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace, Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, 417
03 Dubí u Teplic, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 1. 12. 2008

15.
Usnesení č. 53/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, IČ: 265209, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1971/99 díl „f“ o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 1971/99 a přisloučen
k pozemku p.č. 4986/20 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne 25.9.2007)
- pozemek: část p.p.č. 1971/99 díl „r“ o výměře 167 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 1971/99 a
přisloučen k pozemku p.č. 1971/29 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne
25.9.2007)
- pozemek: část p.p.č. 1971/99 díl „s“ o výměře 128 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 1971/99 a
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přisloučen k pozemku p.č. 4986/7 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne
25.9.2007)
pozemek: p.p.č. 1904/40 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: část p.p.č. 4931/2 díl „i“ o výměře 144 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2 a přisloučen
k pozemku p.č. 2161/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň dle
geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
pozemek: p.p.č. 2164/3 o výměře 22 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
ZPF (pozemek je přisloučen k pozemku p.č. 2161/3, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
pozemek: část p.p.č. 2166/30 díl „n“ o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/30 a
přisloučen k pozemku p.č. 2161/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
pozemek: p.p.č. 4931/12 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne
10.8.2007)
pozemek: část p.p.č. 4931/2 díl „e1“ o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2 a sloučen
s pozemkem p.č. 2169/2 díl „f1“ do pozemku p.č. 4931/13, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: jiná plocha dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne
10.8.2007)
pozemek: část p.p.č. 4931/2 díl „c1“ o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2 a sloučen
s pozemkem p.č. 2166/8 díl „d1“ do pozemku p.č. 4931/14, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: zeleň dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne
10.8.2007)
pozemek: část p.p.č. 2166/23 díl „o“ o výměře 101 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/23 a přisloučen k
pozemku p.č. 2166/19, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
pozemek: část p.p.č. 2166/30 díl „m“ o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/30 a
přisloučen k pozemku p.č. 2166/19 dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne
10.8.2007)
pozemek: p.p.č. 2166/34 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/23, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne
10.8.2007)
pozemek: část p.p.č. 2166/23 díl „h1“ o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/23 a přisloučen k
pozemku p.č. 2166/8, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice dle
geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
pozemek: část p.p.č. 4931/2 díl „g“ o výměře 223 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2 a přisloučen k
pozemku p.č. 4931/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
pozemek: část p.p.č. 4931/2 díl „a“ o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2 a přisloučen k
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pozemku p.č. 4931/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
pozemek: p.p.č. 4985/15 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 4985/16 o výměře 229 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 4985/17 o výměře 392 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 4985/18 o výměře 240 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 4985/19 o výměře 541 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z pozemku p.č. 4985/8, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: silnice dle geometrického plánu č. 3364-656/2007 ze dne 16.1.2008)
-

způsob
způsob
způsob
způsob
způsob
způsob

vše obec Louny, k.ú. Louny, zapsaných na LV č. 2798 a LV 6803 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
2. o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Louny,
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, IČ: 265209, a to:
- pozemek: část p.p.č. 4986/1 díl „a“ o výměře 283 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4986/1 a
přisloučen k pozemku p.č. 1971/99 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne
25.9.2007)
- pozemek: část p.p.č. 4987/467 díl „b“ o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4987/467 a
přisloučen k pozemku p.č. 1971/99 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne
25.9.2007)
- pozemek: část p.p.č. 1971/29 díl „d“ o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 1971/29 a
přisloučen k pozemku p.č. 1971/99 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne
25.9.2007)
- pozemek: část p.p.č. 1904/39 díl „x“ o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 1904/39 a
přisloučen k pozemku p.č. 1971/99 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne
25.9.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2161/3 díl „j“ o výměře 55 m2, druh pozemku: zahrada způsob
ochrany: ZPF (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2161/3 a přisloučen k pozemku p.č.
4931/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice dle geometrického plánu
č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2166/8 díl „u“ o výměře 192 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/8 a přisloučen
k pozemku p.č. 4931/2 dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 4935 díl „e“ o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4935 a
přisloučen k pozemku p.č. 4931/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 4931/4 díl „b“ o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/4 a
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přisloučen k pozemku p.č. 4931/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2169/2 díl „s“ o výměře 177 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2169/2 a přisloučen
k pozemku p.č. 4931/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice dle
geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2166/8 díl „h“ o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/8 a přisloučen
k pozemku p.č. 2166/23 dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2169/2 díl „r“ o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2169/2 a přisloučen
k pozemku p.č. 2166/23 dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2193/2 díl „q“ o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2193/2 a přisloučen
k pozemku p.č. 2166/23, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice dle
geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2166/5 díl „p“ o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/5 a přisloučen
k pozemku p.č. 2166/23, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice dle
geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
vše obec Louny, k.ú. Louny, zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro město Louny.
a svěření uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení a
přijetí daru nemovitostí uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2009

16.
Usnesení č. 54/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu městu
Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p. p. č. 1579/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Horní Oldřichov, zapsané na LV č. 316 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy
příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková
organizace, IČ: 00556807 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického
práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá

46

Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2008

17.
Usnesení č. 55/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Krásná
Lípa, se sídlem: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 00261459, a to:
- pozemek: p. p. č. 2748/10 o výměře 21 m2 (díl „k“ přisloučený do nově vzniklé parcely č.
3166 geometrickým plánem pro vyznačení budovy v katastru a rozdělení pozemků
č. 1227-81/2007),
- pozemek: p. p. č. 2984/3 o výměře 31 m2 (díl „r“ přisloučený do původní parcely č. 321
geometrickým plánem pro vyznačení budovy v katastru a rozdělení pozemků č. 122781/2007),
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Krásná Lípa,
se sídlem: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 00261459, a to:
- pozemek: st. p. č. 226 o výměře 46 m2 (díl „j“ přisloučený do původní parcely č. 2984/3
geometrickým plánem pro vyznačení budovy v katastru a rozdělení pozemků č. 122781/2007),
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 1081 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Krásná Lípa a předání uvedené
nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvy, jejichž
předměty jsou poskytnutí daru (převod) a přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu
A) 1., 2 tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín:31.12.2008

18.
Usnesení č. 56/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Dolní Poustevna,
se sídlem: Vilémovská 77, Dolní Poustevna, 407 82, IČ: 00261289, a to:
- pozemek: p. p. č. 598 o výměře 5652 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Dolní Poustevna, k. ú. Dolní Poustevna, zapsané na LV č. 425 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, k datu,
ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2009

19.
Usnesení č. 57/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Lubenec, se sídlem:
Podbořanská 51, Lubenec, 439 83, IČ: 00265217, a to:
- pozemek: p. p. č. 2406/11 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007 z p.
p. č. 2406/1),
- pozemek: p. p. č. 2406/12 o výměře 430 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007 z p.
p. č. 2406/1),
- pozemek: p. p. č. 2406/13 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007 z p.
p. č. 2406/1),
- pozemek: p. p. č. 2381 o výměře 813 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456172/2007 z p. p. č. 2406/1),
- pozemek: p. p. č. 2432/6 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007 z p.
p. č. 2432),
- pozemek: p. p. č. 2432/7 o výměře 374 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007 z p.
p. č. 2432),
obec Lubenec, k. ú. Lubenec, zapsaných na LV č. 267 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín:31.1.2009

20.
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Usnesení č. 58/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu městu
Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p. p. č. 551 o výměře 7070 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Vilsnice, zapsané na LV č. 230 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2009

21.
Usnesení č. 59/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Srbská
Kamenice, se sídlem: Srbská Kamenice 54, 407 15, IČ: 00831387 na budoucí darování
(převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: část p. p. č. 1508 o výměře cca 177 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Srbská Kamenice, k. ú. Srbská Kamenice, zapsané na LV č. 181 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2009

22.
Usnesení č. 60/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a Statutárním
městem Chomutov, se sídlem: Zborovská 4602, Chomutov I, PSČ: 430 01, IČ: 00261891, na
budoucí darování (převod) nemovitosti, a to:
- těleso silnice č. III/00732 jedná se o úsek od křižovatky ul. Palackého-Riegrova, ul.
Riegrova, ul. Na Příkopech, část komunikace Mostecká (část od křižovatky ul. Na
Příkopech – Mostecká po křižovatku ul. Mostecká – Vinohradská) na pozemcích p. p.č.
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116, 117/1, 117/3, 117/4, 117/5, 117/6, 117/8 (oddělen z p.č. 117/7 geometrickým plánem
č. 3895-85/2008 ze dne 2.6.2008) 2278/7, 2388
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I
B)

u kládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
budoucím darování (převodu) nemovitosti uvedené v bodu B)1. tohoto usnesení.
Termín:30.4.2009

23.
Usnesení č. 61/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Malé Březno, se
sídlem Malé Březno 1, 434 01 Most, zastoupené Radimem Novákem, starostou obce, IČ:
266060, a to:
- pozemek: p.p.č. 30/5 o výměře 2278 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 30/5 byl oddělen z pozemku p.č. 30/1 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 314-55/2008 ze dne 13.3.2008)
- pozemek: p.p.č. 105/2 o výměře 1382 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 105/2 sestává z nově vzniklých dílů „c“ a „d“ dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 314-55/2008 ze dne 13.3.2008)
v k.ú. Malé Březno, obec Malé Březno, zapsané na LV č. 47 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí
ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2008

24.
Usnesení č. 62/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městem
Litoměřice, zastoupenému Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města, se sídlem Mírové
nám. 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 00263958 na budoucí darování (převod) nemovitosti, a
to:
- pozemek: část p.p.č. 857/22 o výměře cca 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
v k.ú. Litoměřice, obec Litoměřice, zapsané na LV č. 1108 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín:30.9.2008

25.
Usnesení č. 63/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Ploskovice,
zastoupené Věrou Petrů, starostkou obce, se sídlem Ploskovice č.p.2, PSČ: 411 42, IČ:
00264164, a to:
- pozemek: p.p.č. 251/2 o výměře 1637 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 251 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 145-129/2006 ze dne 2.8.2007)
- pozemek: p.p.č. 257/2 o výměře 493 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 257/5 o výměře 239 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 257/6 o výměře 224 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 257/11 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 257/14 o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 257/15 o výměře 247 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 257/16 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 257/17 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(odděleny z pozemku p. č. 257 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 15755/2007 ze dne 29.8.2007)
v k.ú. Ploskovice, obec Ploskovice, zapsaných na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Ploskovice,
zastoupené Věrou Petrů, starostkou obce, se sídlem Ploskovice č.p.2, PSČ: 411 42, IČ:
00264164, a to:
- pozemek: p.p.č. 257/12 o výměře 320 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku p. č. 235/1 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 157-55/2007 ze dne 29.8.2007)
- pozemek: p.p.č. 257/13 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (vzniklý z dílu „f“ odděleného z pozemku p. č. 236/3 a dílu „g“
odděleného z pozemku p.č. 278 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 15755/2007 ze dne 29.8.2007)
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v k.ú. Ploskovice, obec Ploskovice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Ploskovice a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvy, jejichž
předmětem je poskytnutí daru (převod) a přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedené v bodu
A)1.2. tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2008

26.
Usnesení č. 64/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Patokryje, se
sídlem Patokryje čp. 35, PSČ 434 01 Most, zastoupené Josefem Koblíkem, starostou obce, IČ:
266124, a to:
- pozemek: p. p. č. 514/7 díl b o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu (oddělený z p. p. č.
514/1 a sloučený do p.p.č. 514/7 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3566/2008 ze dne 16. 1. 2008),
- pozemek: p. p. č. 514/7 díl c o výměře 129 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu (oddělený z p. p. č.
526/1 a sloučený do p. p. č. 514/7 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3566/2008 ze dne 16. 1. 2008)
- pozemek: p. p. č. 526/5 díl d o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu (oddělený z p.
p. č. 526/1 a sloučený do p. p. č. 526/5 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
356-6/2008 ze dne 16. 1. 2008)
- pozemek: p. p. č. 526/6 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu (oddělený z p. p. č.
526/1 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 356-6/2008 ze dne 16. 1. 2008)
obec Patokryje, k. ú. Patokryje, zapsané na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 0080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 11. 2008

27.
Usnesení č. 65/27Z/2008
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Obci Telnice, se
sídlem Telnice 77, PSČ 403 38, IČ: 00267074, a to:
- pozemek: p.p.č. 1466/7 o výměře 981 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 1466/8 o výměře 1561 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z pozemku p. č. 1466/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 259,211247/2007 ze dne 14.12.2007)
- pozemek: p.p.č. 1466/9 o výměře 954 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 1466/10 o výměře 4275 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z pozemku p. č. 1466/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 268129/2007 ze dne 11.2.2008)
obec Telnice, k.ú. Varvažov u Telnice, zapsané na LV č. 275 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj,
- pozemek: p.p.č. 393/3 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 393/4 o výměře 182 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z pozemku p. č. 393/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 259,211247/2007 ze dne 14.12.2007)
obec Telnice, k.ú. Telnice, zapsané na LV č. 287 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj,
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 1. 12. 2008

28.
Usnesení č. 66/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu
městu Ústí nad Labem, zastoupené Mgr. Janem Kubatou, primátorem města Ústí nad
Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00081531, a to:
- pozemek: p.p.č. 221/1 o výměře 23530 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportoviště a rekreační plocha,
- pozemek: p.p.č. 221/2 o výměře 310 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 311/4 o výměře 18 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
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- budova: č.p. 643, část obce Bukov, způsob využití: občanská vybavenost, umístěná na
st.p.č. 221/2,
- budova: bez čp/če, způsob využití: garáž, umístěná na st.p.č. 311/4,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Bukov, zapsaných na LV č. 1579 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
2. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu
městu Ústí nad Labem, zastoupené Mgr. Janem Kubatou, primátorem města Ústí nad
Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00081531, a to:
- pozemek: p.p.č. 632/1 o výměře 1461 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 632/2 o výměře 124 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 633 o výměře 468 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- budova: č.p. 127, část obce Vaňov, způsob využití: občanská vybavenost, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, umístěná na st.p.č. 633,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, umístěná na st.p.č. 632/2,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov, zapsaných na LV č. 230 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvy, jejichž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A)1. – 2. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 1. 12. 2008

29.
Usnesení č. 67/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ:
69797111, a to:
- pozemek: p. p. č. 3062 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 28/08/UDC/BP a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti, a to:
- pozemek: p. p. č. 3062 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
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obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Ústeckého kraje.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2008

30.
Usnesení č. 68/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 62/27/2007 ze dne 16.9.2004
2. o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, ke kterému správu vykonává Pozemkový fond ČR, IČ: 45797072, se sídlem
Husinecká 1024/11a, Praha 3, a to:
- pozemek: p.p.č. 3135/1 o výměře 2418 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
(oddělen z p.p.č. 3135/1 o výměře 3436 m2 druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond geometrickým plánem č. 2056-5/2008 ze dne 11.6.2008)
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, ke kterému správu
vykonává Pozemkový fond ČR, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední
odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace, IČ: 0082520, se sídlem
Černovická 2901, Chomutov, PSČ 430 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o bezúplatném
převodu jejímž předmětem je bezúplatné nabytí nemovitostí schválené v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o bezúplatném nabytí nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2009

31.
Usnesení č. 69/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
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-

pozemek: část p.p.č. 200 – díl a) o výměře 292 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
(přisloučen do p.p.č. 330 v k.ú. Chřibská geometrickým plánem č. 285-085/2007 ze dne
17.10.2007)
obec Chřibská, k.ú. Chřibská, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 23/08/UDC/BP a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: část p.p.č. 200 – díl a) o výměře 292 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
(přisloučen do p.p.č. 330 v k.ú. Chřibská geometrickým plánem č. 285-085/2007 ze dne
17.10.2007)
obec Chřibská, k.ú. Chřibská, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008

32.
Usnesení č. 70/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 2019/11 o výměře 898 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Vejprty, k.ú. Vejprty, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 102/08 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
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příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 2019/11 o výměře 898 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Vejprty, k.ú. Vejprty, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008

33.
Usnesení č. 71/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
-

pozemek: p.p.č. 647/3 o výměře 2294 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Čížkovice, k.ú. Čížkovice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
-

pozemek: p.p.č. 625 o výměře 1444 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Dobříň, k.ú. Dobříň, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
-

pozemek: p.p.č. 447/6 o výměře 2793 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Martiněves, k.ú. Radešín u Martiněvsi, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
-

pozemek: p.p.č. 550 o výměře 3239 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Terezín, k.ú. Terezín, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

souhlasí
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se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 1829/2008 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
-

pozemek: p.p.č. 647/3 o výměře 2294 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Čížkovice, k.ú. Čížkovice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
-

pozemek: p.p.č. 625 o výměře 1444 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Dobříň, k.ú. Dobříň, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
-

pozemek: p.p.č. 447/6 o výměře 2793 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Martiněves, k.ú. Radešín u Martiněvsi, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
-

pozemek: p.p.č. 550 o výměře 3239 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Terezín, k.ú. Terezín, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
C)

u kládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2008

34.
Usnesení č. 72/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 128/7 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 128/8 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 128/10 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Duchcov, k.ú. Duchcov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
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a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

so u h la s í
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 81/08/4120 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 128/7 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 128/8 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 128/10 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Duchcov, k.ú. Duchcov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh Smlouvy o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín:31.12.2008

35.
Usnesení č. 73/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 282/1 o výměře 14120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Radonice, k.ú. Radonice u Kadaně, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 69/08 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 282/1 o výměře 14120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Radonice, k.ú. Radonice u Kadaně, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín:31.12.2008

36.
Usnesení č. 74/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Lovosice,
zastoupeného Janem Kulhánkem, starostou města, se sídlem Školní 2, 410 30 Lovosice, IČ:
00263991, a to:
- pozemek: p.p.č. 1439 o výměře 70 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
obec Lovosice, k.ú. Lovosice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Lovosice a předání uvedené nemovitosti do
správy příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková
organizace, Dlouhá 75 410 22 Lovosice, IČ: 080195 k datu, ke kterému bude proveden zápis
o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín:30.11.2008

37.
Usnesení č. 75/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního
města Ústí nad Labem, se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, IČ: 00081531
do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 408/5 o výměře 978 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek 408/5 byl oddělen z pozemku p.č. 408/2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 424-305/2007 ze dne 11.12.2007)
obec Ústí nad Labem, k.ú. Božtěšice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a předání uvedené nemovitosti do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 3. 12. 2008

38.
Usnesení č. 76/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 475 o výměře 706 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Perštejn, k.ú. Perštejn, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
2. o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 675/1 o výměře 4802 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
obec Otvice, k.ú. Otvice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 143/08 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 475 o výměře 706 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Perštejn, k.ú. Perštejn,
- pozemek: p.p.č. 675/1 o výměře 4802 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Otvice, k.ú. Otvice,
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vše zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A)
1.,2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí znění smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
uvedené v bodu A) 1,2 tohoto usnesení.
Termín:31.12.2008

39.
Usnesení č. 77/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, a to:
- pozemek: p. p. č. 1270/7 o výměře 3905 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 1280/10 o výměře 534 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. p. č. 1280/11 o výměře 3418 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 1280/30 o výměře 186 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. p. č. 1280/33 o výměře 564 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. p. č. 1280/36 o výměře 271 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. p. č. 1280/38 o výměře 586 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. p. č. 1280/39 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. p. č. 1280/41 o výměře 237 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. p. č. 1280/51 o výměře 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. p. č. 1280/57 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. p. č. 1280/58 o výměře 92 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
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obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

C)

so uh la sí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 6/08 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
-

pozemek: p. p. č. 1270/7 o výměře 3905 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace

-

pozemek: p. p. č. 1280/10 o výměře 534 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice

-

pozemek: p. p. č. 1280/11 o výměře 3418 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace

-

pozemek: p. p. č. 1280/30 o výměře 186 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice

-

pozemek: p. p. č. 1280/33 o výměře 564 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice

-

pozemek: p. p. č. 1280/36 o výměře 271 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice

-

pozemek: p. p. č. 1280/38 o výměře 586 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice

-

pozemek: p. p. č. 1280/39 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice

-

pozemek: p. p. č. 1280/41 o výměře 237 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice

-

pozemek: p. p. č. 1280/51 o výměře 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice

-

pozemek: p. p. č. 1280/57 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice

-

pozemek: p. p. č. 1280/58 o výměře 92 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Ústeckého kraje.
uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín:31.10.2008
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40.
Usnesení č. 78/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z hod u j e
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, a to:
-

pozemek: p. p. č. 1280/34 o výměře 844 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice

pozemek: p. p. č. 1280/49 o výměře 1505 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

-

B)

so uh la sí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 5/06 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
-

pozemek: p. p. č. 1280/34 o výměře 844 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice

pozemek: p. p. č. 1280/49 o výměře 1505 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Ústeckého kraje.

-

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín:31.10.2008

41.
Usnesení č. 79/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o směně nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
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- pozemek: p. p. č. 407 o výměře 0,47 m2 (díl „c“ přisloučený do původní parcely č. 2885
geometrickým plánem pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy č. 1576-83/2003),
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 1080 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín
I, Čs. armády 10, příspěvková organizace, IČ: 47274689 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí
za
nemovitosti z vlastnictví statutárního města Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405
02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: st. p. č. 2885 o výměře 7 m2 (díl „f“ přisloučený do původní parcely č. 406
geometrickým plánem pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy č. 1576-83/2003),
- pozemek: st. p. č. 2885 o výměře 3 m2 (díl „e“ přisloučený do původní parcely č. 407
geometrickým plánem pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy č. 1576-83/2003),
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro statutární město Děčín a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební,
Děčín I, Čs. armády 10, příspěvková organizace, IČ: 47274689 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2008

42.
Usnesení č. 80/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 2190/2 o výměře 497 m2 (díl „g“ přisloučený do původní parcely č. 161/2
geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
- pozemek: p. p. č. 2190/2 o výměře 29 m2 (díl „n“ přisloučený do původní parcely č. 2148/2
geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
- pozemek: p. p. č. 2190/2 o výměře 81 m2 (díl „s+t“ přisloučený do původní parcely
č. 2152/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
- pozemek: p. p. č. 2190/4 o výměře 14 m2 (nově vzniklý pozemek oddělený z parcely
č. 2190/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
- pozemek: p. p. č. 2190/5 o výměře 19 m2 (nově vzniklý pozemek oddělený z parcely
č. 2190/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
obec Dolní Podluží, k. ú. Dolní Podluží, zapsaných na LV č. 345 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, k datu,
ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí
za

65

nemovitosti z vlastnictví obce Dolní Podluží, se sídlem: Dolní Podluží 6, 407 51 Dolní
Podluží, IČ: 00261271, a to:
- pozemek: st. p. č. 104/1 o výměře 47 m2 (díl „v“ přisloučený do původní parcely č. 2190/2
geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
- pozemek: st. p. č. 104/2 o výměře 221 m2 (díl „w“ přisloučený do původní parcely č. 2190/2
geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
- pozemek: p. p. č. 158/2 o výměře 130 m2 (díl „x“ přisloučený do původní parcely č. 2190/2
geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
obec Dolní Podluží, k. ú. Dolní Podluží, zapsané na LV č. 439 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro obec Dolní Podluží a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, k datu,
ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín:31.12.2008

43.
Usnesení č. 81/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 3064/38 o výměře 13 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
- pozemek: p. p. č. 3064/40 o výměře 8 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu,
ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí
za
nemovitost z vlastnictví Povodí Ohře, s. p., se sídlem: Bezručova 4219, Chomutov, 430 03,
IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p. p. č. 560/3 o výměře 113 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsanou na LV č. 1423 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, právo hospodařit s
majetkem státu Povodí Ohře, s. p. a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
Dle znaleckého posudku č. 138-4-0809, vypracovaného znalcem Ing. Josefem Bečvářem je
cena pozemků ve vlastnictví Ústeckého kraje 80,- Kč, dle znaleckého posudku č. 138-4-0803,
vypracovaného znalcem Ing. Josefem Bečvářem je cena pozemku ve vlastnictví Povodí Ohře,
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s. p. je 1.130,- Kč. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků, tj. 1.050,- Kč, bude Ústeckým
krajem Povodí Ohře, s. p. doplacen.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín:31.1.2009

44.
Usnesení č. 82/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o směně nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 2666/6 o výměře 4 m2 (oddělený z p. p. č. 2666 geometrickým plánem pro
vyznačení budovy č. 1879-030/2007),
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 892 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí
za
nemovitost z vlastnictví statutárního města Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405
02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p. p. č. 2666/5 o výměře 2 m2 (oddělený z p. p. č. 2945 geometrickým plánem pro
vyznačení budovy č. 1879-030/2007),
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsanou na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro statutární město Děčín a předání uvedené nemovitosti do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2008

45.
Usnesení č. 83/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníků Anny
Šeretkové (1/4), U jezu 2300, 438 01 Žatec, Milušky Carvanové (1/4), Husova 2429, 438 01
Žatec, Antonína Ševčíka (1/4), Volyňských Čechů 2732, 438 01 Žatec a Pavla Ševčíka (1/4),
Lounská 1651, 438 01 Žatec, a to:
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- pozemek: p.p.č. 623/211 o výměře 12068 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsané na LV č. 128 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec za kupní cenu 3.017.000,- Kč (tj. 250,- Kč za 1 m2).
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2009

46.
Usnesení č. 84/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a paní Jitkou
Klenka, bytem 509 Beecroff Rd. Suite 1701, North York M2N 0A3, Canada na budoucí nákup
(nabytí) nemovitosti, a to:
- pozemek (podíl 1/8): část p.p.č. 3780/8 o výměře cca 221 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond, menší chráněné území,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 5223 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu
1.381,- Kč (tj. 50,- Kč/m2).

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
budoucím nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2008

47.
Usnesení č. 85/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
Elektroporcelán Louny a.s., se sídlem Louny, Postoloprtská 2685, PSČ 440 15, IČ
49902521, a to:
- pozemek: p.p.č. 3738/323 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 3738/307 o výměře 471 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 3444-155/2008 ze dne 14.5.2008)
obec Louny, k.ú. Louny, zapsané na LV č. 966 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro společnost Elektroporcelán Louny a.s. za kupní cenu
12.600,- Kč a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Střední škola
stavební, Postoloprtská 2636, 440 01 Louny, příspěvková organizace, IČO: 00672840 k datu,
ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
68

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín:31.1.2009

48.
Usnesení č. 86/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Varnsdorf, se
sídlem: Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf, 407 47, IČ: 00261718 a to:
- pozemek: p. p. č. 1058 o výměře 4252 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Varnsdorf, k. ú. Studánka u Rumburku, zapsané na LV č. 248 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Varnsdorf za kupní cenu
212.600,- Kč a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického
práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2009

49.
Usnesení č. 87/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Jana Machače,
bytem: Chřibská 233, Chřibská, 407 44, a to:
- pozemek: p. p. č. 749/2 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda (odděleného z p. p. č. 749 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 289-051/2008),
- pozemek: p. p. č. 781/2 o výměře 64 m2, druh pozemku: trvalý travní porost (odděleného
z p. p. č. 781 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 290-057/2008),
obec Chřibská, k. ú. Chřibská, zapsaných na LV č. 849 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ing. Jana Machače za kupní cenu 9.000,- Kč a
předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí.
2. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Bohumila Kudly,
bytem: Komenského 2322, Varnsdorf, 407 47, a to:
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- pozemek: p. p. č. 756/3 o výměře 257 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
(odděleného z p. p. č. 756/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 272050/2008),
obec Chřibská, k. ú. Chřibská, zapsané na LV č. 868 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Bohumila Kudlu za kupní cenu 33.410,- Kč a
předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí.
3. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Marcela Škvora, bytem:
Nová Chřibská 36, Rybniště, 407 47 Varnsdorf 1, a to:
- pozemek: p. p. č. 451/3 o výměře 4 m2, druh pozemku: trvalý travní porost (odděleného z
p. p. č. 451/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 156-052/2008),
- pozemek: p. p. č. 452/2 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (odděleného z p. p. č. 452 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 156-052/2008),
obec Chřibská, k. ú. Chřibská, zapsaných na LV č. 379 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Marcela Škvora za kupní cenu 10.000,- Kč a
předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejichž předměty
jsou nákupy (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín:31.1.2009

50.
Usnesení č. 88/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Osek, se sídlem
Zahradní 246, Osek, 417 05 Osek u Duchcova, IČ: 00266558, a to:
- pozemek: p.p.č. 873/3 o výměře 264 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 873/5 o výměře 4066 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
město Osek, k.ú. Osek u Duchcova zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Teplice pro město Osek, za kupní cenu 173.200,--Kč a
předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí.
B)

ukládá
uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A). tohoto usnesení k podpisu
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hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu
(nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2009

51.
Usnesení č. 89/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 73/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007
2. o nákupu (nabytí) nemovitosti Ústeckým krajem od České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu: Pozemkový fond České republiky Praha 3, Husinecká
1024/11a, IČ 457 97 072, a to:
– pozemek p.p.č. 873/1 o výměře 893 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
obec Dubí, k.ú. Dubí u Teplic, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, za kupní cenu 191.500,-Kč (cena dle
znaleckého posudku–tržní ocenění, znalečného a správního poplatku spojeného
s převodem pozemku) a předání do správy příspěvkové organizaci Domov důchodců
Dubí, příspěvková organizace se sídlem Na Výšině 494, 417 01 Dubí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu
(nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín:31.8.2009

52.
Usnesení č. 90/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od městyse Hostomice, se
sídlem Mlýnská 158, Hostomice nad Bílinou, 417 52, IČ: 00266311, a to:
- pozemek: p.p.č. 246/9 o výměře 2526 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Teplice pro městys Hostomice,
za kupní cenu 101.040,--Kč (2526 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedené nemovitosti do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008
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53.
Usnesení č. 91/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Lišnice, se sídlem
Lišnice 42, Most 1, 434 01, IČ: 00266019, a to:
- pozemek: p.p.č. 480 o výměře 4159 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lišnice, k.ú. Lišnice zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Most pro obec Lišnice,
za kupní cenu 166.360,--Kč (4159 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedené nemovitosti do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008

54.
Usnesení č. 92/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Prackovice nad
Labem, se sídlem Prackovice nad Labem 54, 411 33, IČ: 00264229, a to:
pozemek: p.p.č. 1187 o výměře 352 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Prackovice nad Labem, k.ú. Litochovice nad Labem zapsané na LV č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Prackovice
nad Labem,
pozemek: p.p.č. 1484 o výměře 327 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1482/4 o výměře 7950 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
(odděleno z parcely č. 1482 vedené ve zjednodušené evidenci – PK, geometrickým plánem č.
277-63/2008 ze dne 12. 5. 2008)
obec Prackovice nad Labem, k.ú. Prackovice nad Labem zapsané na LV č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Prackovice nad Labem,
za kupní cenu 344.760,--Kč (8619 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

-

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín:31.10.2008

55.
Usnesení č. 93/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů Fratiška
Koukolíka a Jarmily Koukolíkové, bytem Zahradní 312, Pražské předměstí, Bílina 1, PSČ
418 01, a to:
- pozemek: p.p.č. 553/2 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
vše v obci Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou, zapsané na LV č. 421 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice pro SJM – Františka Koukolíka a
Jarmilu Koukolíkovou za kupní cenu 1.750,-- Kč,
a svěření uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.
B) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008

56.
Usnesení č. 94/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Bílina, se sídlem
Břežánská 50/4, Bílina, 418 31, IČ: 00266230, a to:
- pozemek: p.p.č. 1800/1 o výměře 2259 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 2195/1 o výměře 2398 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bílina, k.ú. Bílina zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Teplice pro město Bílina,
- pozemek: p.p.č. 60/1 o výměře 7823 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 60/2 o výměře 2464 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 217 o výměře 7552 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Bílina, k.ú. Chudeřice u Bíliny zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Teplice pro město Bílina,
za kupní cenu 899.840,--Kč (22496 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
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B)

organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008

57.
Usnesení č. 95/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Lovosice, se sídlem
Školní 2, Lovosice, 410 30, IČ: 00263991, a to:
- pozemek: p.p.č. 2149/3 o výměře 1565 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 2149/4 o výměře 1731 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 2149/5 o výměře 6547 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lovosice, k.ú. Lovosice zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Lovosice,
za kupní cenu 393.720,--Kč (9843 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008

58.
Usnesení č. 96/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Bystřany, se sídlem
Pražská 32, Bystřany, 417 61, IČ: 00266256, a to:
- pozemek: p.p.č. 422/1 o výměře 1571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 631 o výměře 23130 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bystřany, k.ú. Bystřany-Světice zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Teplice pro obec Bystřany,
za kupní cenu 988.040,--Kč (24701 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
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organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 11. 2008

59.
Usnesení č. 97/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Bžany, se sídlem
Bžany 50, Teplice, 415 01, IČ: 00266264, a to:
- pozemek: p.p.č. 803/16 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bžany, k.ú. Lhenice u Bžan zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrální pracoviště Teplice pro obec Bžany,
za kupní cenu 4.320,--Kč (108 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedené nemovitosti do správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín:30.11.2008

60.
Usnesení č. 98/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Černouček, se sídlem
Černouček 24, Roudnice nad Labem, 413 01, IČ: 00526428, a to:
- pozemek: p.p.č. 346/3 o výměře 858 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 367 o výměře 212 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Černouček, k.ú. Černouček zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Černouček,
za kupní cenu 42.800,--Kč (1070 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
75

Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín:30.11.2008

61.
Usnesení č. 99/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Chbany, se sídlem
Chbany 19, 431 57, IČ: 00261882, a to:
- pozemek: p.p.č. 101 o výměře 2005 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 114 o výměře 9559 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 118 o výměře 16038 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Chbany, k.ú. Poláky zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Chbany,
za kupní cenu 1,104.080,--Kč (27602 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedených nemovitostí
do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008

62.
Usnesení č. 100/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Křimov, se sídlem
Křimov 36, Chomutov 1, 430 01, IČ: 00261971, a to:
- pozemek: p.p.č. 696 o výměře 5873 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Křimov, k.ú. Křimov zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Křimov,
za kupní cenu 234.920,--Kč (5873 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedené nemovitosti do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
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Termín: 30. 11. 2008

63.
Usnesení č. 101/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Louka u Litvínova, se
sídlem Sokolovská 127, Louka u Litvínova, 435 33, IČ: 00266043, a to:
- pozemek: p.p.č. 680/1 o výměře 7554 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 715/1 o výměře 3106 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 715/3 o výměře 2116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Louka u Litvínova, k.ú. Louka u Litvínova zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Most pro obec Louka u Litvínova,
za kupní cenu 511.040,--Kč (12776 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín:31.10.2008

64.
Usnesení č. 102/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Obrnice, se sídlem
Mírová 70, Obrnice, 435 21, IČ: 00266116, a to:
- pozemek: p.p.č. 994 o výměře 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Obrnice, k.ú. Obrnice zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Most pro obec Obrnice,
- pozemek: p.p.č. 821/1 o výměře 9064 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Obrnice, k.ú. České Zlatníky zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Most pro obec Obrnice,
za kupní cenu 369.760,--Kč (9244 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008

65.
Usnesení č. 103/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Rokle, se sídlem Rokle
1, Kadaň, 432 01, IČ: 00262129, a to:
- pozemek: p.p.č. 395 o výměře 5003 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 422 o výměře 1155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 473 o výměře 2553 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Rokle, k.ú. Rokle zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální
pracoviště Chomutov pro obec Rokle,
za kupní cenu 348.440,--Kč (8711 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008

66.
Usnesení č. 104/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Vilémov, se sídlem
Náměstí 1, Vilémov, 431 54, IČ: 00262200, a to:
- pozemek: p.p.č. 170/1 o výměře 883 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
(vzniklý rozdělením pozemků p.č. 170 a 211 v k.ú. Vilémov u Kadaně geometrický plánem č.
238-5/2008)
obec Vilémov, k.ú. Vilémov u Kadaně zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Vilémov,
za kupní cenu 35.320,--Kč (883 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedené nemovitosti do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
78

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008

67.
Usnesení č. 105/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Bohušovice nad
Ohří, se sídlem Husovo náměstí 42, Bohušovice nad Ohří, PSČ 411 56, IČ: 00263362, a to:
- pozemek: p.p.č. 344/2 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 344/8 o výměře 76 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Bohušovice nad Ohří
za kupní cenu 4.600,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 11. 2008

68.
Usnesení č. 106/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Lom, se sídlem nám.
Republiky 13/5, Lom u Mostu, PSČ 435 11, IČ: 00266035, a to:
- pozemek: p.p.č. 1538 o výměře 7018 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lom, k.ú. Lom u Mostu, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro město Lom
- pozemek: p.p.č. 309/2 o výměře 197 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 596/3 o výměře 896 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lom, k.ú. Loučná u Lomu, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro město Lom
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za kupní cenu 324.440,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 11. 2008

69.
Usnesení č. 107/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Vejprty, se sídlem
Tylova 870/6, Vejprty, 431 91, IČ: 00262170, a to:
- pozemek: p.p.č. 2019/1 o výměře 3145 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p.p.č. 2168/1 o výměře 10125 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Vejprty, k.ú. Vejprty zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro město Vejprty,
za kupní cenu 530.800,--Kč (13270 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 11. 2008

70.
Usnesení č. 108/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Blatno, se sídlem
Blatno 1, Chomutov 1, 430 01, IČ: 00261807, a to:
- pozemek: p.p.č. 568/1 o výměře 13297 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blatno, k.ú. Bečov zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Blatno,
- pozemek: p.p.č. 427/2 o výměře 6814 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 466 o výměře 2308 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Blatno, k.ú. Šerchov zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Blatno,
- pozemek: p.p.č. 1166/1 o výměře 4220 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1180 o výměře 8536 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1193 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oddělená ze stavební parcely č. 111/1 o výměře 407 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a změnu vlastnické hranice pozemku č. 219-222/2008 ze 6. 8. 2008)
- pozemek: p.p.č. 113/3 o výměře 351 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(vzniklý z p.p.č. 113/3 díl a o výměře 278 m2, p.p.č. 113/1 o výměře 63 m2 a p.p.č. 113/4
díl b o výměře 10m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a změnu vlastnické
hranice pozemku č. 219-222/2008 ze 6. 8. 2008)
obec Blatno, k.ú. Blatno u Chomutova zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Blatno,
- pozemek: p.p.č. 615/1 o výměře 3942 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 615/3 o výměře 8379 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blatno, k.ú. Květnov u Chomutova zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Blatno,
- pozemek: p.p.č. 429/3 o výměře 14652 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 448 o výměře 1470 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blatno, k.ú. Radenov zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Blatno,
- pozemek: p.p.č. 852 o výměře 4740 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blatno, k.ú. Mezihoří u Chomutova zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Blatno,
za kupní cenu 2,750.800,--Kč (68770 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedených nemovitostí
do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008

71.
Usnesení č. 109/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Spořice, se sídlem
Lipová 201, Spořice, PSČ 431 01, IČ: 00262137, a to:
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pozemek: p.p.č. 168/1 o výměře 4048 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 490 o výměře 7422 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Spořice, k.ú. Spořice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Spořice
za kupní cenu 458.800,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
-

B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 11. 2008

72.
Usnesení č. 110/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Litvínov, se sídlem
náměstí Míru 11, Litvínov, PSČ 436 31, IČ: 00266027, a to:
- pozemek: p.p.č. 204/1 o výměře 14998 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Litvínov, k.ú. Lounice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro město Litvínov,
- pozemek: p.p.č. 1010/1 o výměře 2716 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Litvínov, k.ú. Janov u Litvínova, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most pro město Litvínov
za kupní cenu 708.560,--Kč (17714 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 11. 2008

74.
Usnesení č. 111/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Oldřicha
Turka, bytem: nám. Svobody 20/7, 417 12 Proboštov, a to:
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-

pozemek: p. p. č. 520/10 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice

obec Želenice, k.ú. Liběšice u Želenic, zapsaný na LV č. 142 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Most za kupní cenu 2.350,-- Kč a předání uvedené
nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2008

75.
Usnesení č. 112/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Mikulov,
zastoupenou starostou obce, se sídlem: Tržní náměstí 27, 419 01 Duchcov, IČ: 00266485, a
to:
- pozemek: p. p. č. 907 o výměře 4.057 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Mikulov, k.ú. Mikulov v Krušných horách, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice za kupní cenu 162.280,-- Kč a
předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2008

76.
Usnesení č. 113/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od ČSAD Hodonín
a.s. se sídlem: Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČ: 60747536, a to:
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-

pozemek: p. p. č. 1566/18 o výměře 142 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(p.p.č 1566/18 byl oddělen z p.p.č. 1566/1 o výměře 7021 m2 , druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro rozdělení parcel č. 952160/2006 ze dne 4.12.2006),

-

pozemek: p. p. č. 1566/17 o výměře 258 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(p.p.č 1566/17 byl oddělen z p.p.č. 1566/2 o výměře 4952 m2 , druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: manipulační plocha, geometrickým plánem pro rozdělení parcel č.
952-160/2006 ze dne 4.12.2006),

obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsaný na LV č. 695 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem
vše za kupní cenu 120.000,-- Kč a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín:30.11.2008

77.
Usnesení č. 114/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Heleny
Haslingerové, bytem: Tovární 13, 386 01 Strakonice, a to:
-

pozemek: p. p. č. 689/2 o výměře 1273 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice

obec Štětí, k.ú. Počeplice, zapsaný na LV č. 1383 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice za kupní cenu 63.650,-- Kč a předání uvedené
nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín:31.10.2008

78.
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Usnesení č. 115/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Litoměřice, se
sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem,
starostou města, IČ: 00263958, a to:
- pozemek: p.p.č. 778/3 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek p.č. 778/3 byl oddělen z pozemku p.č. 778/1 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 3411-4/2008 ze dne 25.1.2008)
v obci Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro město Litoměřice za kupní cenu 800,-- Kč a
svěření uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Střední pedagogická škola
Johana Heinricha Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3, příspěvková organizace, IČ:
46773495.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín:30.11.2008

79.
Usnesení č. 116/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 93/26Z/2008 ze dne 25.6.2008

B)

souhlasí
s komplexními pozemkovými úpravami v k. ú. Lišnice k nemovitostem, a to:
- pozemek: p.p.č. 477/2 o výměře 5460 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 480 o výměře 4159 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 481 o výměře 4238 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 482/2 o výměře 10987 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 483 o výměře 12755 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 484/2 o výměře 12179 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
o celkové výměře 49 778 m2,
obec Lišnice, k. ú. Lišnice, zapsaným na LV č. 61 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj,
pozemky po pozemkové úpravě:
- pozemek: p.p.č. 477/2 o výměře 5602 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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pozemek: p.p.č. 480 o výměře 4702 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
silnice,
- pozemek: p.p.č. 481 o výměře 4771 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
silnice,
- pozemek: p.p.č. 482/2 o výměře 11578 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
silnice,
- pozemek: p.p.č. 483 o výměře 13486 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
silnice,
- pozemek: p.p.č. 484/2 o výměře 12624 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
silnice,
o celkové výměře 52 763 m2,
-

využití:
využití:
využití:
využití:
využití:

Pozemkovými úpravami budou navýšeny výměry pozemků ve vlastnictví Ústeckého kraje o 2
985 m2 .
C)

rozhoduje
o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemků ve výši 11.289,- Kč.

D)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků, jehož
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu B) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 9. 2008

80.
Usnesení č. 117/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a panem Josefem
Floriánem, bytem Alej 17. listopadu 1739, 413 01 Roudnice nad Labem a Krasoslavem
Floriánem, bytem Stadická 1731, 413 01 Roudnice nad Labem na budoucí nákup (nabytí)
nemovitostí, a to:
- pozemek: část p.p.č. 3588 o výměře cca. 441 m2, pozemek je veden ve zjednodušené
evidenci, za navrhovanou kupní cenu 120,- Kč/m2,
- pozemek: část p.p.č. 3588 o výměře cca. 458 m2, pozemek je veden ve zjednodušené
evidenci, za navrhovanou kupní cenu 60,- Kč/m2,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 3486 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Floriána Josefa a
Floriána Krasoslava za kupní cenu 80.400,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, jejímž předmětem je nemovitost uvedená v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 1. 12. 2008

81.
Usnesení č. 118/27Z/2008
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 45/11Z/2006 ze dne 19. 4. 2006
82.
Usnesení č. 119/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
že dle ustanovení čl. IX. odst. 1 Smlouvy kupní č. 1021/2007 (14/07/UDC/KS) ze dne
23. 7. 2007 uzavřené mezi Ústeckým krajem a Českou republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, 128 00 Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, IČ:
69797111 (předložený materiál) se již Ústecký kraj touto smlouvou necítí vázán.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby o rozhodnutí dle bodu A) tohoto
usnesení písemně informoval druhou stranu výše uvedené Smlouvy kupní č. 1021/2007 ze dne
23. 7. 2007.
Termín: 15. 10. 2008

83.
Usnesení č. 120/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/25Z/2008 bod A) ze dne
30. 4. 2008, a to takto:
1. v části
- pozemek: p. p. č. 86/8 o výměře 2938 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Kadaň, k.ú. Bystřice u Kadaně zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro město Kadaň,
se ruší
2. v části
„za kupní cenu 1,491.250,--Kč“ se ruší a nahrazuje se „za kupní cenu 1,344.350,--Kč“
84.
Usnesení č. 121/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 70/26Z/2008 ze dne
25. 6. 2008, a to takto:
2. o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu
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ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 do
vlastnictví Ústeckého kraje a to:
- pozemek: st.p.č. 4 o výměře 939 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 293 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- budova: č.p. 4, část obce Hřensko, způsob využití: bydlení, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, umístěná na st. p.č. 4,
obec Hřensko, k.ú. Hřensko, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice,
Komenského 491, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 491, Česká
Kamenice, PSČ: 40721, IČ: 00412058 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
se ruší a nahrazuje se
2. o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 do
vlastnictví Ústeckého kraje a to:
- pozemek: st.p.č. 4 o výměře 939 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 293 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- budova: č.p. 4, část obce Hřensko, způsob využití: bydlení, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, umístěná na st. p.č. 4,
obec Hřensko, k.ú. Hřensko, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
85.
Usnesení č. 122/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 76/26Z/2008 bod A) ze dne
25. 6. 2008, a to takto:
v části
- pozemek: p. p. č. 474/8 o výměře 2017 m2, druh pozemku: orná půda (p.p.č. 474/8 o
výměře 2017 byl oddělen z p.p.č. 474/1 o výměře 42353 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 143-366/2007 ze dne 13. 8. 2007)
obec Bitozeves, k. ú. Nehasice, zapsaný na LV č. 65 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Petra Buleje (1/10), Mečislava Kvardu
(1/5), Ing. Rostislava Kvardu (1/5), Vladimíra Kvardu (1/5) a Vlastu Martinkovou
(1/5) za kupní cenu 181. 530,--Kč.
se ruší a nahrazuje
- pozemek: p. p. č. 1154/2 o výměře 2017 m2, druh pozemku: orná půda (p.p.č.
1154/2 o výměře 2017 m2 byl oddělen z p.p.č. 1154 o výměře 42360 m2
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geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 155-303/2008 ze dne 19. 7. 2008)
obec Bitozeves, k. ú. Nehasice, zapsaný na LV č. 65 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Petra Buleje (1/10), Mečislava Kvardu
(1/5), Ing. Rostislava Kvardu (1/5), Vladimíra Kvardu (1/5) a Vlastu Martinkovou
(1/5) za kupní cenu 181. 530,--Kč.
86.
Usnesení č. 123/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 77/26Z/2008 bod A) ze dne
25. 6. 2008, a to takto:
v části
- pozemek: p. p. č. 474/8 o výměře 2017 m2, druh pozemku: orná půda (p.p.č. 474/8 o
výměře 2017 byl oddělen z p.p.č. 474/1 o výměře 42353 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 143-366/2007 ze dne 13. 8. 2007)
obec Bitozeves, k. ú. Nehasice, zapsaný na LV č. 65 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Aleše Liemanna (1/10)
za kupní cenu 20. 170,--Kč.
se ruší a nahrazuje
- pozemek: p. p. č. 1154/2 o výměře 2017 m2, druh pozemku: orná půda (p.p.č.
1154/2 o výměře 2017 m2 byl oddělen z p.p.č. 1154 o výměře 42360 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 155-303/2008 ze dne 19. 7.
2008)
obec Bitozeves, k. ú. Nehasice, zapsaný na LV č. 65 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Aleše Liemanna (1/10) za kupní cenu
20. 170,--Kč.

87.
Usnesení č. 124/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 54/11Z/2006 bod B) ze dne
19.4.2006, a to takto:
ruší se
poskytnutí daru movitého majetku dle přílohy č. 9 pouze v případě města Teplice.
88.
Usnesení č. 125/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
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státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 516/1 o výměře 4057 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 149/08 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 516/1 o výměře 4057 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2008

89.
Usnesení č. 126/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu (1/6) nemovitosti do spoluvlastnictví Ústeckého
kraje od spoluvlastníka: Marie Malé (1/6), bytem Hornická Čtvrť 61, Chvaletice, PSČ 533
12, a to:
- pozemek: spoluvlastnický podíl 1/6 p.p.č. 265/33 o výměře 541 m2, druh pozemku: orná
půda, způsob využití: zemědělský půdní fond,
v obci Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 360 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj (3/6), Rudolfa Hellera (1/3) a Marii
Malou (1/6) za kupní cenu 36.068,-- Kč,
a svěření uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) spoluvlastnického podílu nemovitosti uvedeného v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2008
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(Hlasování: 41 – 0 – 4) návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 1 až 89

90.
Usnesení č. 127/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 891/3 o výměře 3442 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Kostomlaty pod Řípem, k.ú. Kostomlaty pod Řípem, zapsané na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 755/1 o výměře 797 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Straškov-Vodochody, k.ú. Straškov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 1830/2008 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 891/3 o výměře 3442 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Kostomlaty pod Řípem, k.ú. Kostomlaty pod Řípem, zapsané na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 755/1 o výměře 797 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Straškov-Vodochody, k.ú. Straškov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2008
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91.
Usnesení č. 128/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 311/1 o výměře 3216 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Zabrušany, k.ú. Zabrušany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 103/08/4120 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 311/1 o výměře 3216 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Zabrušany, k.ú. Zabrušany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2008

92.
Usnesení č. 129/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Žatec, se sídlem
náměstí Svobody 1, Žatec, PSČ 438 24, IČ: 00265781, a to:
- pozemek: p.p.č. 248/17 o výměře 740 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Žatec, k.ú. Milčeves, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro město Žatec
- pozemek: p.p.č. 399 o výměře 1626 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
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obec Žatec, k.ú. Velichov u Žatce, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro město Žatec
- pozemek: p.p.č. 6956 o výměře 7402 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Žatec, k.ú. Žatec, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro město Žatec
za kupní cenu 390.720,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2008

93.
Usnesení č. 130/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Kladruby, se sídlem
Kladruby č.p. 29, Teplice, PSČ 415 01, IČ: 00266388, a to:
- pozemek: p.p.č. 862/1 o výměře 1802 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Teplice, k.ú. Nová Ves u Teplic, zapsané na LV č. 3 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice
za kupní cenu 72.080,--Kč, a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2008

94.
Usnesení č. 131/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Vrbičany, se sídlem
Vrbičany 35, PSČ 411 21, IČ: 00828807, a to:
- pozemek: p.p.č. 163 o výměře 350 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
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- pozemek: p.p.č. 165 o výměře 1007 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Vrbičany, k.ú. Vrbičany u Lovosic, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Vrbičany
za kupní cenu 54.280,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2008

95.
Usnesení č. 132/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
Věry Andrtové (1/9), bytem: Tuchořice 6, 439 69 Tuchořice, a to:
- pozemek: p. p. č. PK 4/1 o výměře 150 m2,
- pozemek: p. p. č. PK 5 díl 1 o výměře 1300 m2,
obec Tuchořice, k. ú. Tuchořice, zapsaných na LV č. 381 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Věru Andrtovou (1/9), Zdeňku Heřmanovou
(4/9) a Jaroslavu Poděbradskou (4/9) za kupní cenu 19.334,- Kč a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Tuchořice,
příspěvková organizace, se sídlem: Tuchořice, čp. 1, PSČ: 439 69, IČ: 00830381 k datu,
ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
Zdeňky Heřmanové (4/9), bytem: Vladimirská 2459, 440 01 Louny 1, a to:
- pozemek: p. p. č. PK 4/1 o výměře 150 m2,
- pozemek: p. p. č. PK 5 díl 1 o výměře 1300 m2,
obec Tuchořice, k. ú. Tuchořice, zapsaných na LV č. 381 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Věru Andrtovou (1/9), Zdeňku Heřmanovou
(4/9) a Jaroslavu Poděbradskou (4/9) za kupní cenu 77.333,- Kč a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Tuchořice,
příspěvková organizace, se sídlem: Tuchořice, čp. 1, PSČ: 439 69, IČ: 00830381 k datu,
ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
3. o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
Jaroslavy Poděbradské (4/9), bytem: Tuchořice 124, 439 69 Tuchořice, a to:
- pozemek: p. p. č. PK 4/1 o výměře 150 m2,
- pozemek: p. p. č. PK 5 díl 1 o výměře 1300 m2,
obec Tuchořice, k. ú. Tuchořice, zapsaných na LV č. 381 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Věru Andrtovou (1/9), Zdeňku Heřmanovou
(4/9) a Jaroslavu Poděbradskou (4/9) za kupní cenu 77.333,- Kč a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Tuchořice,
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příspěvková organizace, se sídlem: Tuchořice, čp. 1, PSČ: 439 69, IČ: 00830381 k datu,
ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejichž předměty
jsou nákupy (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1., 2., 3. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2009

96.
Usnesení č. 133/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Měcholupy,
zastoupené starostkou obce, se sídlem: Měcholupy 12, 439 31 Měcholupy, IČ: 00265233, a to:
-

pozemek: p. p. č. 81/1 o výměře 858 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice

obec Měcholupy, k.ú. Měcholupy u Žatce, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec za kupní cenu 34.320,-- Kč a předání
uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2008

97.
Usnesení č. 134/27Z/2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
Nakládání s majetkem
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Snědovice,
zastoupenou starostkou obce, se sídlem: Snědovice 99, 411 74 Snědovice, IČ: 00264385, a to:
- pozemek: p. p. č. 863 o výměře 1612 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. p. č. 864 o výměře 749 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Snědovice, k.ú. Strachaly, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice za kupní cenu 94.440,-- Kč a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
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00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2008

98.
Usnesení č. 135/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Újezdeček,
zastoupenou starostou obce, se sídlem: B. Nemcové 2/1, 415 01 Újezdeček, IČ: 00266639, a
to:
-

pozemek: p. p. č. 385/3 o výměře 5182 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
(p.p.č 385/3 vznikl sloučením z p.p.č. 385 díl „b“ o výměře 2360 m2, z p.p.č. 87 díl „d“ o
výměře 1079 m2, z p.p.č. 110/1 díl „c“ o výměře 1040 m2, z p.p.č. 397 díl „a“ o výměře 703
m2, dle geometrického plánu pro rozdělení parcel č. 371-9/2008 ze dne 24.7.2008),

obec Újezdeček, k.ú. Újezdeček, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Teplice za kupní cenu 207.280,-- Kč a předání uvedené
nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2008

99.
Usnesení č. 136/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Duchcov, se sídlem
náměstí Republiky 20/5, Duchcov, PSČ 419 01, IČ: 00266299, a to:
- pozemek: p.p.č. 158/1 o výměře 1744 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1030/2 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
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pozemek: p.p.č. 2999 o výměře 7409 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 3030 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 3236 o výměře 3891 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Duchcov, k.ú. Duchcov, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro město Duchcov,
za kupní cenu 541.600,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
-

B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2008

100.
Usnesení č. 137/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Horní Jiřetín, se
sídlem Potoční 15/1, Horní Jiřetín, PSČ 435 43, IČ: 00265942, a to:
- pozemek: p.p.č. 3204/2 o výměře 312 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 3300/1 o výměře 1256 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most pro město Horní Jiřetín,
- pozemek: p.p.č. 903 o výměře 7723 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 904 o výměře 20337 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Horní Jiřetín, k.ú. Černice u Horního Jiřetína, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro město Horní Jiřetín,
za kupní cenu 1,185.120,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2008

101.
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Usnesení č. 138/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Měděnec, se sídlem
Nádražní 212, Měděnec, PSČ 431 84, IČ: 00262030, a to:
- pozemek: p.p.č. 618 o výměře 3214 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 619 o výměře 658 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Měděnec, k.ú. Měděnec, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Měděnec
za kupní cenu 154.880,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2008

102.
Usnesení č. 139/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Podsedice, se sídlem
Podsedice 29, PSČ 411 15, IČ: 00555207, a to:
- pozemek: p.p.č. 593 o výměře 634 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Podsedice, k.ú. Obřice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Podsedice
- pozemek: p.p.č. 948 o výměře 3992 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 951 o výměře 1396 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 954 o výměře 1639 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Podsedice, k.ú. Podsedice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Podsedice
- pozemek: p.p.č. 813/1 o výměře 989 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 813/3 o výměře 575 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 814 o výměře 1331 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Podsedice, k.ú. Chrášťany u Dřemčic, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Podsedice
za kupní cenu 422.240,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2008

103.
Usnesení č. 140/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Lovečkovice, se
sídlem Lovečkovice 40, Úštěk, PSČ 411 45, IČ: 00263982, a to:
- pozemek: p.p.č. 393/1 o výměře 9430 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lovečkovice, k.ú. Hlupice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Lovečkovice
- pozemek: p.p.č. 777 o výměře 2057 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 811/1 o výměře 6718 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lovečkovice, k.ú. Lovečkovice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Lovečkovice
za kupní cenu 728.200,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2008

104.
Usnesení č. 141/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Hrobčice, se sídlem
Hrobčice 41, PSČ 417 57, IČ: 00266345, a to:
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pozemek: p.p.č. 856/2 o výměře 283 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Hrobčice, k.ú. Mukov, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro obec Hrobčice
- pozemek: p.p.č. 632 o výměře 3147 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Hrobčice, k.ú. Červený Újezd u Mukova, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro obec Hrobčice
- pozemek: p.p.č. 592 o výměře 6087 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Hrobčice, k.ú. Chouč, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro obec Hrobčice
za kupní cenu 380.680,--Kč a podmínky zřízení budoucího věcného břemene ve prospěch
obce Hrobčice, spočívajícího v uložení kanalizačního řádu v pozemcích, které jsou
předmětem nákupu za jednorázovou úhradu 100,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
-

B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2008

105.
Usnesení č. 142/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Jiříkov, se sídlem:
Náměstí 464, 407 53, Jiříkov, IČ: 00261424, a to:
- pozemek: p. p. č. 301/3 díl „a“ o výměře 117 m2 (oddělený z p. p. č. 6001 geometrický
plánem pro změnu hranice pozemků č. 1104-106/2008),
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsané na LV č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro město Jiříkov za kupní cenu 2.420,- Kč a předání
uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jiříkov,
příspěvková organizace, se sídlem: Jiříkov, Londýnská, čp. 563, PSČ 407 53, IČ: 47274468
k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2009

106.
Usnesení č. 143/27Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 89/25Z/2008 bod A) ze dne
30. 4. 2008, a to takto:
1. v části
-pozemek: p. p. č. 117/7 o výměře 18148 m2, se ruší a nahrazuje se
„-pozemek: p. p. č. 117/7 o výměře 15182 m2“
2. v části
za kupní cenu 1,048.300,--Kč se ruší a nahrazuje se „za kupní cenu 900.000,--Kč“
(Hlasování: 41 – 0 – 1) návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 90 až 106

Usnesení č. 144/27Z/2008
Informace o Krajské zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
předloženou Zprávu o činnosti Krajské zdravotní, a.s. za červen a červenec 2008. a na
zbytek dotazů odpoví písemně
(Hlasování: 31 – 0 – 12) návrh byl přijat
Usnesení č. 145/27Z/2008
Žádost o dotaci – Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
výjimku z odst. 6 čl. VI Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na
území kraje, spočívající v tom, že bude posouzena žádost Krajské zdravotní, a.s. po termínu
uzávěrky.
B) rozhoduje
o poskytnutí dotace dle § 36 odst.1 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, Krajské zdravotní a.s. v programu „Podpora sociálně
zdravotních služeb 2008“ v celkové výši 1.995.000 Kč, z toho na aktivity:
a) detoxifikační jednotka 375.000 Kč
b) ambulantní psychiatrické zařízení pro osoby závislé na návyk. látkách 500.000 Kč
c) krátkodobá hospitalizace osob závislých na návykových látkách 260.000 Kč
d) substituční terapie metadonem pro osoby závislé na návykových látkách
(opioidech) 860.000 Kč
C) u kládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bod B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2008
(Hlasování: 28 – 4 – 14) návrh byl přijat
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Usnesení č. 146/27Z/2008
Sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 3 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o sloučení příspěvkových organizací
Ústeckého kraje v oblasti sociální:
I.
příspěvkové organizace
název: Domov pro seniory Litvínov – Janov, příspěvková organizace
sídlo: Litvínov – Janov, Křižatecká čp. 16, PSČ 435 42
IČ:
49872524
s příspěvkovou organizací
název:
sídlo:
IČ:

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Litvínov – Janov, Zátiší čp. 177, PSČ: 435 42
49872541

a to dnem 1. 1. 2009
Majetek, práva a závazky zanikající organizace Domov pro seniory Litvínov – Janov,
příspěvková organizace, přecházejí na přejímající příspěvkovou organizaci Domovy
sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace.
II.
příspěvkové organizace
název: Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice, příspěvková organizace,
sídlo: Čížkovice čp. 172, PSČ 411 12
IČ:
70947953
s příspěvkovou organizací
název:
sídlo:
IČ:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Dlouhá čp.75, Lovosice, PSČ 410 22
00080195

a to dnem 1. 1. 2009
Majetek, práva a závazky zanikající organizace Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice,
příspěvková organizace, přecházejí na přejímající příspěvkovou organizaci Centrum sociální
pomoci Litoměřice, příspěvková organizace.
(Hlasování: 42 – 0 – 5) návrh byl přijat
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Usnesení č. 147/27Z/2008
Převod činností prováděných příspěvkovými organizacemi Statutárního města Ústí nad Labem v
oblasti sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionář) na
Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
převod činností poskytovaných příspěvkovými organizacemi Statutárního města Ústí nad
Labem v oblasti sociálních služeb: Denní stacionář Úsměv, příspěvková organizace, Domov
pro osoby se zdravotním postižením Trmice, příspěvková organizace, Domov pro osoby se
zdravotním postižením Hliňany, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním
postižením Severní Terasa, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním
postižením Všebořice, příspěvková organizace, kterými jsou:
a) služby sociální péče poskytované dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v
platném znění,
b) služby sociální péče poskytované dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v
platném znění,
c) služby sociální péče poskytované dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v
platném znění,
d) služby sociální péče poskytované dle § 47 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v
platném znění,
e) služby sociální péče poskytované dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v
platném znění,
f) služby sociální péče poskytované dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v
platném znění.
na Ústecký kraj, který je bude s účinností od 1. 1. 2009 zajišťovat prostřednictvím jím nově
zřízené příspěvkové organizace.
B) zřizuje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci
Ústeckého kraje:
název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02.
C) schva luje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu Č.j. : 247/2008
příspěvkové organizace Ústeckého kraje zřízené dle bodu 2.:
název:
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo:
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02
dle přílohy č. 24 tohoto usnesení.
D) ro z hoduj e
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o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního města Ústí
nad Labem, se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, IČ: 00081531 do vlastnictví
Ústeckého kraje, a to:
a) - pozemek: p.p.č. 142 o výměře 182 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- budova: č.p. 580, část obce Trmice, způsob využití: bydlení, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, umístěná na st.p.č. 142,
obec Trmice, k.ú. Trmice, zapsané na LV č. 800 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem,
b) - pozemek: p.p.č. 116/1 o výměře 2024 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 125/3 o výměře 963 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 125/32 o výměře 264 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 125/33 o výměře 1528 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
- pozemek: p.p.č. 125/34 o výměře 264 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 125/42 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 125/44 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- budova: č.p. 312, část obce Všebořice, způsob využití: občanská vybavenost, umístěná
na st.p.č. 125/3,
- budova: č.e. 5681, část obce Všebořice, způsob využití: garáž, umístěná na p.p.č. 125/42,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Všebořice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem,
c) - pozemek: p.p.č. 4129 o výměře 552 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráně území,
- pozemek: p.p.č. 4130/1 o výměře 3047 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, památkově chráně území,
- pozemek: p.p.č. 4130/2 o výměře 52 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráně území,
- pozemek: p.p.č. 4130/3 o výměře 538 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově
chráně území,
- pozemek: p.p.č. 4130/4 o výměře 322 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráně
území,
- pozemek: p.p.č. 4130/5 o výměře 166 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráně
území,
- budova: č.p. 1908, část obce Ústí nad Labem – centrum, způsob využití: jiná stavba,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráně území, umístěná na st.p.č.
4129,
- budova: bez č.p./č.e., způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, památkově chráně území, umístěná na p.p.č. 4130/2,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem,
d) - pozemek: p.p.č. 4945/165 o výměře 1347 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 4945/175 o výměře 4870 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
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- budova: č.p. 2733, část obce Severní Terasa, způsob využití: občanská vybavenost,
umístěná na p.p.č. 4949/165,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem,
e) - pozemek: st.p.č.201 o výměře 25 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: památkově chráně území,
- pozemek: st.p.č. 202 o výměře 1057 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: památkově chráně území,
- pozemek: st.p.č. 392 o výměře 56 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: památkově chráně území,
- pozemek: st.p.č. 393 o výměře 53 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: památkově chráně území,
- pozemek: st.p.č. 462 o výměře 80 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: památkově chráně území,
- pozemek: p.p.č. 1277 o výměře 3672 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, způsob ochrany: památkově chráně území,
- pozemek: p.p.č. 1313 o výměře 122 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: památkově chráně území,
- budova: č.p. 1, část obce Hliňany, způsob využití: občanská vybavenost, způsob
ochrany: památkově chráněné území, umístěná na st.p.č. 202,
- budova: bez č.p./č.e., způsob využití: zemědělská stavba, způsob ochrany: památkově
chráně území, umístěná na st.p.č. 201,
- budova: bez č.p./č.e., způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: památkově chráně
území, umístěná na st.p.č. 392,
- budova: bez č.p./č.e., způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: památkově chráně
území, umístěná na st.p.č. 393,
- budova: bez č.p./č.e., způsob využití: garáž, způsob ochrany: památkově chráně území,
umístěná na st.p.č. 462,
obec Řehlovice, k.ú. Řehlovice, zapsané na LV č. 315 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

E) ukládá
Radě Ústeckého kraje zajistit převod činností dle bodu A) . tohoto usnesení a nemovitých
věcí dle bodu D) tohoto usnesení na Ústecký kraj.
Termín: 31. 12. 2008
(Hlasování: 32 – 1 – 10) návrh byl přijat
Usnesení č. 148/27Z/2008
Zajištění služeb sociální prevence na území Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
informaci o projektu Sociální služby v Ústeckém kraji.
(Hlasování: 44 – 0 – 2) návrh byl přijat

Usnesení č. 149/27Z/2008
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Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – aktualizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 –
2011 v souladu s přílohou č. 25 tohoto usnesení.
(Hlasování: 45 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 150/27Z/2008
Organizace a zabezpečení ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje v roce 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schva luje
1. vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní
péče, který je přílohou č. 26 tohoto usnesení,
2. výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje:
a)
b)

B)

z článku IV. odst. 2) spočívající v tom, že dotace je poskytnuta bez vyhlášení
dotačního programu Ústeckého kraje,
z článku VIII. odst. 7) spočívající v tom, že dotace je poskytnuta na úhradu až 100%
nákladů vzniklých obci při zabezpečení ambulantní pohotovostní péče

ro z hoduj e
v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném
znění, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče
na území Ústeckého kraje od 1. 1. 2009 níže uvedeným obcím:
Město Rumburk
Sídlo: Tř. 9. května 1366, 40801 Rumburk
IČ: 00261602
ve výši 620 000 Kč
Město Varnsdorf
Sídlo: Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf
IČ: 00261718
ve výši 475 00 Kč
Statutární město Děčín
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 40538 Děčín IV
IČ: 00261238
ve výši 1 230 000 Kč
Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo: Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
ve výši 935 000 Kč
Město Litoměřice
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Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice
IČ: 00263958
ve výši 1 230 000 Kč
Město Roudnice nad Labem
Sídlo: Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
ve výši 1 145 000 Kč
Město Lovosice
Sídlo: Školní 407/2, 41030 Lovosice
IČ: 00263991
ve výši 390 000 Kč
Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 41831 Bílina
IČ: 00266230
ve výši 620 000 Kč
Statutární město Most
Sídlo: Radniční 1/2, 43401 Most
IČ: 00266094
ve výši 935 000 Kč
Město Litvínov
Sídlo: Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov
IČ: 00266027
ve výši 620 000 Kč
Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 44023 Louny
IČ: 00265209
ve výši 955 000 Kč
Město Žatec
Sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec
IČ: 00265781
ve výši 1 525 000 Kč
Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
IČ: 00261891
ve výši 1 230 000 Kč
Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň
IČ: 00261912
ve výši 1 145 000 Kč
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Statutární město Teplice
Sídlo: náměstí Svobody 2, 41595 Teplice
IČ: 00266621
ve výši 935 000 Kč
za předpokladu, že příjemce dotace uzavře s Ústeckým krajem smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2009 v souladu
s principy zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji od 1. 1. 2008
C)

ro z hoduj e
v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném
znění, o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení stomatologické ambulantní
pohotovostní péče v roce 2009 níže uvedené obci:
Statutární město Děčín
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 40538 Děčín IV
IČ: 00261238
ve výši 250 000 Kč

(Hlasování: 42 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 151/27Z/2008
Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje za II. pololetí 2008 ve
výši dle předloženého materiálu.

B)

ukládá
Ing. Jaroslavu Pikalovi, vedoucímu odboru kanceláře ředitele, zabezpečit poskytování
odměn chválených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: trvale

(Hlasování: 47 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 152/27Z/2008
Kontroly na odboru životního prostředí a zemědělství, odboru kultury a památkové péče a odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
závěry kontroly na odboru životního prostředí a zemědělství, na odboru kultury a památkové
péče a na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(Hlasování: 47 – 0 – 0) návrh byl přijat
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Číslo poskytovatele : …/2007
Číslo příjemce
:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, pověřená vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Varianta č. 1
Název ……..
se sídlem ……………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………………., oddíl ….,
vložka…..
zastoupená (ý) ……………….
se sídlem: …………………
Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
Varianta č. 2
Název ……..
zastoupená ……………..
IČ ……………..
Bankovní spojení: ……………..
Odpovědná osoba:
……………..
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
1
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Varianta č. 3
Jméno a příjmení ………..
datum narození ……………….
bydliště …………………….
Bankovní spojení ………………
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu hospodaření v lesích
poskytnuté na základě žádosti e. č. …

Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/21Z/2007
ze dne 26.9.2007 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/15Z/2006 ze dne
20.9.2006 byl schválen Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém
kraji na roky 2007-2009 (dále jen Program). Smlouva se uzavírá v souladu s tímto Programem
včetně jeho Přílohy 1.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2007 ze
dne --.--.2007 neinvestiční dotaci ve výši ……………..,- Kč (slovy: -……………..-korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. …………….., pod UZ
(účelovým znakem) 28.
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de
minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006
Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis dle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které bylo zveřejněno
v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006, a jenž příjemce uvedl ve svém
prohlášení o jakýchkoli dalších podporách de minimis, které obdržel v předchozích dvou
rozpočtových letech a v současném rozpočtovém roce.
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Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena na základě žádosti e. č. ….. (dále jen žádost) za účelem zlepšení stavu
lesů v rámci Programu v rozsahu finančního objemu vyjádřeného v žádosti technickými
jednotkami a jednotkovými sazbami.
2. Termín ukončení realizace prací byl do 15. prosince roku 2008, pro příjemce dotace byl
tento termín stanoven jako závazný ukazatel, který příjemce splnil. Pracemi se rozumí
činnosti uvedené v Příloze 1 Programu v rámci jednotlivých dotačních titulů.
3. Účelové určení prostředků činí v členění na:
A) Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů…………..,- Kč v členění
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
B) Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích………………,- Kč v členění
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
C) Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích…………………
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

….,- Kč v členění

Změny v rámci účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu splnění
následujících podmínek:
- přesun mezi jednotlivými účelovými položkami je možný do výše 10% bez souhlasu
poskytovatele
- změna nebude mít vliv na základní účel Programu dle čl. II bodu 1.
4. Dotace bude poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji vyplatit pouze ve vztahu k
pracím uvedeným v žádosti o dotaci a provedeným v kalendářním roce, ve kterém byla
žádost podána.
5. Dotace bude poskytnuta jednorázově na základě písemného vyjádření odborného lesního
hospodáře o provedení prací v rozsahu uvedeném v žádosti a kvalitě dle platných právních
předpisů upravujících hospodaření v lesích, případně dodání podpůrných dokladů (kopie
listu o původu sadebního materiálu, vyjádření orgánu státní správy) v souladu s Přílohou 1
Programu.
6. Doklady o realizaci prací dle bodu 5. čl. II byly předloženy odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen administrující odbor). Dotace je
splatná do 30ti dnů po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace.
7. Poskytovatel vyplatí poměrnou část odpovídající rozsahu provedených prací uvedenému
v předložených podkladech dle bodů 5. a 6. čl. II.

Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
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a) Odpovídat za řádné a hospodárné provedení prací a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
b) Zveřejňovat při všech příležitostech, že práce byly podpořeny Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací prací.
c) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu provedení prací uvedených
v žádosti a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní a hospodářské evidence.
d) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, administrující odbor o
všech změnách týkajících se identifikace příjemce.
e) Respektovat závěry kontroly provedené administrujícím odborem nebo orgánem
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
f) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn.
bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.

Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.

Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán

územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
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a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech)
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.

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

6.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
../..Z/2007 ze dne --.--.2007.

8. Nedílnou součástí smlouvy jako její příloha (y) je (jsou) kopie žádosti(í) o dotaci č.ev.
V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
poskytovatel

……………………………………………………….
……………..
……………..
příjemce
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Číslo poskytovatele : …/2008
Číslo příjemce
:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťánou Krydlovou, pověřenou vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Varianta č. 1
Název ……..
se sídlem ……………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………………., oddíl ….,
vložka…..
zastoupená (ý) ……………….
se sídlem: …………………
Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
Varianta č. 2
Název ……..
zastoupená ……………..
IČ ……………..
Bankovní spojení: ……………..
Odpovědná osoba:
……………..
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
1
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Varianta č. 3
Jméno a příjmení ………..
datum narození ……………….
bydliště …………………….
Bankovní spojení ………………
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu hospodaření v lesích
poskytnuté na základě žádosti e. č. …

Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/21Z/2007
ze dne 26.9.2007 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/15Z/2006 ze dne
20.9.2006 byl schválen Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém
kraji na roky 2007-2009 (dále jen Program). Smlouva se uzavírá v souladu s tímto Programem
včetně jeho Přílohy 1.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..R(Z)/2008
ze dne --.--.2008 neinvestiční dotaci ve výši ……………..,- Kč (slovy: -……………..-korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. …………….., pod UZ
(účelovým znakem) 28, pokud příjemce splní všechny stanovené podmínky nejpozději do 20.
prosince roku, ve kterém má být poskytnuta.
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de
minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006
Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis dle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které bylo zveřejněno
v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006, a jenž příjemce uvedl ve svém
prohlášení o jakýchkoli dalších podporách de minimis, které obdržel v předchozích dvou
rozpočtových lettech a v současném rozpočtovém roce.
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Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena na základě žádosti e. č. ….. (dále jen žádost) za účelem zlepšení stavu
lesů v rámci Programu v rozsahu finančního objemu vyjádřeného v žádosti technickými
jednotkami a jednotkovými sazbami.
2. Termín ukončení realizace prací je do 15. prosince roku 2008, pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel. Pracemi se rozumí činnosti uvedené v Příloze 1
Programu v rámci jednotlivých dotačních titulů.
3. Účelové určení prostředků činí v členění na:
A) Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů…………..,- Kč v rozsahu
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
B) Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích………………,- Kč v rozsahu
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
C) Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích…………………
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

….,- Kč v rozsahu

Změny v rámci účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu splnění
následujících podmínek:
- přesun mezi jednotlivými účelovými položkami je možný do výše 10% bez souhlasu
poskytovatele
- změna nebude mít vliv na základní účel Programu dle čl. II bodu 1.
4. Dotace bude poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji vyplatit pouze ve vztahu k
pracím uvedeným v žádosti o dotaci a provedeným v kalendářním roce, ve kterém bude
dotace poskytnuta.
5. Dotace bude poskytnuta jednorázově na základě písemného vyjádření odborného lesního
hospodáře o provedení prací v rozsahu uvedeném v žádosti a kvalitě dle platných právních
předpisů upravujících hospodaření v lesích, případně dodání podpůrných dokladů (kopie
listu o původu sadebního materiálu, vyjádření orgánu státní správy) v souladu s Přílohou 1
Programu.
6. Doklady o realizaci prací dle bodu 5. čl. II budou předloženy odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen administrující odbor) nejpozději do
20.12. kalendářního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta. Dotace je splatná do 30
dnů od předložení dokladů o realizaci prací dle bodu 5. čl.II.

Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Provést práce uvedené v žádosti do 15. prosince kalendářního roku, ve kterém bude
dotace poskytnuta.
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b) Předložit doklady o realizaci prací dle bodu 5. článku II. administrujícímu odboru
nejpozději do 20. prosince kalendářního roku, ve kterém bude dotace poskytnuta.
c) Odpovídat za řádné a hospodárné provedení prací a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
d) Zveřejňovat při všech příležitostech, že práce byly podpořeny Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací prací.
e) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu provedení prací uvedených
v žádosti a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní a hospodářské evidence.
f) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, administrující odbor o
všech změnách týkajících se identifikace příjemce.
g) Respektovat závěry kontroly provedené administrujícím odborem nebo orgánem
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
h) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn.
bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Poskytovatel nevyplatí poměrnou část dotace, pokud příjemce nedoloží provedení prací
v celém rozsahu uvedeném v žádosti způsobem dle bodů 5. a 6. čl. II.

Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.

Článek V.
Ostatní ujednání
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1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán

územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech)
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.

2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.

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

6.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
../..R(Z)/2008 ze dne --.--.2008.

8. Nedílnou součástí smlouvy jako její příloha (y) je (jsou) kopie žádosti(í) o dotaci č.ev.
V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
poskytovatel

……………………………………………………….
……………..
……………..
příjemce
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Žádosti o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích k 11.8.2008
Poř. č.
žadatel
1 Boleboř
2 Výsluní
3 Obec Blatno CV
4 Město Třebenice
5 Obec Chuderov
6 Město Velký Šenov
7 Město Dolní Poustevna
8 Obec Místo
9 Obec Kryštofovy Hamry
10 Obec Staňkovice
11 Obec Horní Habartice
12 Obec Arnoltice
13 Obec Merboltice
14 Lesy Jezeří
15 Město Jílové
16 Město Jirkov
17 Město Klášterec n. O.
18 Obec Povrly
19 Obec Snědovice
20 Starý Šachov
21 Písaříková Eva
22 Lesní úřad Děčín
23 Město Most
24 Obec Křimov
25 Lesy Chomutov
26 Obec Malšovice
27 Obec Huntířov
28 Obec Hrobčice
29 Košťany Holdings
30 Lobkowicz
31 Město Žatec
32 I.L.C., a.s. Kolín
33 SLŠ Šluknov
34 Město Vroutek
35 Město Blšany
36 Obec Bžany
37 Košťany Holdings
Správa lesů Česká
38 Kamenice
39 Obec Malečov
40 Obec veselé
41 Město Ústí n. L.
42 Klášterec
43 Město Úštěk
44 Město Úštěk
45 Obecní lesy Heřmanov

e.č.

Datum

Dotační
titul B

Dotační titul A

Dotační titul C

5030

09.01.08

341 450

0

0

13651

23.01.08

160 115

0

0

73309

30.04.08

873 020

0

28 000

76818

07.05.08

101 907

0

55 200

78249

12.05.08

19 800

0

19 800

85440

21.05.08

158 400

0

69 000

85444

21.05.08

50 400

0

19 500

86425

22.05.08

45 630

0

0

88954

22.05.08

609 680

0

164 000

86731

22.05.08

0

0

72 114

91691

30.05.08

34 960

0

0

98209

11.06.08

37 160

0

0

98225

11.06.08

69 550

0

0

98714

11.06.08

1 644 340

0

897 660

97619

10.06.08

42 660

0

46 200

99879

13.06.08

1 919 985

0

118 261

99992

13.06.08

229 640

0

0

101923

17.06.08

114 300

0

0

104228

20.06.08

259 510

0

58 200

107828

26.06.08

29 250

0

0

107853

26.06.08

329 472

400

153 000

112021

03.07.08

880 850

22 600

0

112292

03.07.08

1 843 315

0

67 030

113553

07.07.08

413 220

0

28 000

115162

08.07.08

4 132 890

0

58 400

116418

09.07.08

263 700

0

44 850

117618

11.07.08

35 420

0

0

117659

11.07.08

141 005

0

41 100

121788

17.07.08

2 160 520

0

45 466

122000

17.07.08

311 100

0

108 600

125245

23.07.08

162 900

0

0

126235

24.07.08

203 400

6 800

0

126239

24.07.08

159 300

0

48 600

127002

25.07.08

186 300

0

16 200

127023

25.07.08

31 100

0

0

127046

25.07.08

149 925

0

3 540

127606

28.07.08

46 720

0

75 300

129990

31.07.08

713 010

0

0

129865

31.07.08

23 650

0

14 400

129987

31.07.08

49 500

0

0

130288

01.08.08

114 300

0

0

280 950

0

120 000

241 340

0

17 190

celkem
341 450
160 115
901 020
157 107
39 600
227 400
69 900
45 630
773 680
72 114
34 960
37 160
69 550
2 542 000
88 860
2 038 246
229 640
114 300
317 710
29 250
482 872
903 450
1 910 345
441 220
4 191 290
308 550
35 420
182 105
2 205 986
419 700
162 900
210 200
207 900
202 500
31 100
153 465
122 020

Kumul.
součet
341 450
501 565
1 402 585
1 559 692
1 599 292
1 826 692
1 896 592
1 942 222
2 715 902
2 788 016
2 822 976
2 860 136
2 929 686
5 471 686
5 560 546
7 598 792
7 828 432
7 942 732
8 260 442
8 289 692
8 772 564
9 676 014
11 586 359
12 027 579
16 218 869
16 527 419
16 562 839
16 744 944
18 950 930
19 370 630
19 533 530
19 743 730
19 951 630
20 154 130
20 185 230
20 338 695
20 460 715
21 173 725
21 211 775
21 261 275
21 375 575
21 776 525
22 035 055
22 488 775
22 815 375

130424

01.08.08

93 720

0

360 000

134625

11.08.08

326 600

0

0

713 010
38 050
49 500
114 300
400 950
258 530
453 720
326 600

20 035 964

29 800

2 749 611

22 815 375

126971

25.07.08

de minimis
341 450
116 800
740 025
39 600
227 400
69 900
40 800
773 680

Program
0
43 315
160 995
157 107

4 830
72 114

34 960
37 160
69 550
630 930
41 930
487 690
229 640
114 300
317 710
29 250
329 472
576 800
195 175

291 750
35 420
182 105
1 685 915
419 700
162 900
210 200
159 300
202 500
31 100
153 465

1 911 070
46 930
1 550 556

153 400
326 650
1 715 170
441 220
4 191 290
16 800

520 071

48 600

122 020
713 010
38 050
49 500
114 300
400 950
258 530
453 720
326 600
10 478 567

12 336 808

rozhoduje
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Číslo poskytovatele : …/2008
Číslo příjemce
:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, pověřenou vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: Krylova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Varianta č. 1
Název ……..
se sídlem ……………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………………., oddíl ….,
vložka…..
zastoupená (ý) ……………….
se sídlem: …………………
Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
Varianta č. 2
Název ……..
zastoupená ……………..
IČ ……………..
Bankovní spojení: ……………..
Odpovědná osoba:
……………..
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
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Varianta č. 3
Jméno a příjmení ………..
datum narození ……………….
bydliště …………………….
Bankovní spojení ………………
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu hospodaření v lesích
poskytnuté na základě žádosti e. č. …

Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/21Z/2007
ze dne 26.9.2007 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/26Z/2008 ze dne
25.6.2008 byl schválen Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém
kraji na roky 2008-2009 (dále jen Program). Smlouva se uzavírá v souladu s tímto Programem
včetně jeho Přílohy 1.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Rady (Zastupitelstva) Ústeckého kraje č.
../..R(Z)/2008 ze dne --.--.2008 neinvestiční dotaci ve výši ……………..,- Kč (slovy: ……………..-korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.
…………….., pod UZ (účelovým znakem) 28, pokud příjemce splní všechny stanovené
podmínky nejpozději do 20. prosince roku, ve kterém má být poskytnuta.

Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena na základě žádosti e. č. ….. (dále jen žádost) za účelem zlepšení stavu
lesů v rámci Programu v rozsahu finančního objemu vyjádřeného v žádosti technickými
jednotkami a jednotkovými sazbami.
2. Termín ukončení realizace prací je do 15. prosince roku 2008, pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel. Pracemi se rozumí činnosti uvedené v Příloze 1
Programu v rámci jednotlivých dotačních titulů.
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3. Účelové určení prostředků činí v členění na:
A) Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů…………..,- Kč v rozsahu
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
B) Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích………………,- Kč v rozsahu
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
C) Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích…………………
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

….,- Kč v rozsahu

Změny v rámci účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu splnění
následujících podmínek:
- přesun mezi jednotlivými účelovými položkami je možný do výše 10% bez souhlasu
poskytovatele
- změna nebude mít vliv na základní účel Programu dle čl. II bodu 1.
4. Dotace bude poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji vyplatit pouze ve vztahu k
pracím uvedeným v žádosti o dotaci a provedeným po schválení Programu a podání
žádosti.
5. Dotace bude poskytnuta na základě písemného vyjádření odborného lesního hospodáře
o provedení prací v rozsahu uvedeném v žádosti a kvalitě dle platných právních předpisů
upravujících hospodaření v lesích, případně dodání podpůrných dokladů (kopie listu o
původu sadebního materiálu, vyjádření orgánu státní správy) v souladu s Přílohou 1
Programu.
6. Doklady o realizaci prací dle bodu 5. čl. II budou předloženy odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen administrující odbor) nejpozději do
20.12. kalendářního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta. Dotace je splatná do 30
dnů od předložení dokladů o realizaci prací dle bodu 5. čl.II.

Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Provést práce uvedené v žádosti do 15. prosince kalendářního roku, ve kterém bude
dotace poskytnuta.
b) Předložit doklady o realizaci prací dle bodu 5. článku II. administrujícímu odboru
nejpozději do 20. prosince kalendářního roku, ve kterém bude dotace poskytnuta.
c) Odpovídat za řádné a hospodárné provedení prací a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
d) Zveřejňovat při všech příležitostech, že práce byly podpořeny Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací prací.
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e) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu provedení prací uvedených
v žádosti a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní a hospodářské evidence.
f) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, administrující odbor o
všech změnách týkajících se identifikace příjemce.
g) Respektovat závěry kontroly provedené administrujícím odborem nebo orgánem
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
h) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn.
bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Poskytovatel nevyplatí poměrnou část dotace, pokud příjemce nedoloží provedení prací
v celém rozsahu uvedeném v žádosti způsobem dle bodů 5. a 6. čl. II.

Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.

Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán

územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech)
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b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.

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

6.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady (Zastupitelstva) Ústeckého kraje č.
../..R(Z)/2008 ze dne --.--.2008

8. Nedílnou součástí smlouvy jako její příloha (y) je (jsou) kopie žádosti(í) o dotaci č.ev.
V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
poskytovatel

……………………………………………………….
……………..
……………..
příjemce
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 40184-0883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, pověřená vedením odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Hrobce
se sídlem: 411 83 Hrobce č.p. 14
zastoupená: Ing. Karel Landkammer – starosta obce Hrobce
IČ: 00263664
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 15723-471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ing. Karel Landkammer – starosta obce Hrobce
tel.: 416 848 023
e-mail: ou.hrobce@cbox
.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „Kanalizace Rohatce – inženýrsko projekční činnost“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
1
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Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 3. 9. 2008 investiční dotaci ve výši 629 300,- Kč (slovy: - šest set dvacet devět tisíc tři sta
korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. 15723-471/0100,
na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle čl. II. odst. 1 a za podmínky,
že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku
II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: vyhotovení projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně inženýrské činnosti připravované
stavby „Kanalizace Rohatce – inženýrsko projekční činnost“ , v rámci zásad pro používání
finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou
považovány výdaje spojené s realizací projektu po termínu přijetí žádosti o dotaci, to je po
1. 7. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- nákupy pozemků a budov
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
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5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o převzetí dokončených
projektových dokumentací pro územní a stavební řízení a o dokončení inženýrských
činností souvisejících s územním a stavebním řízení stavby příjemcem dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle článku II. odst. 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti
příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
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-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu

6. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
7. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
13. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků
z prodlení nebo penále.
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2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /
Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Karel Landkammer
starosta obce Hrobce

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad
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Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 40184-0883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, pověřená vedením odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Boleboř
se sídlem: 431 21 Boleboř č.p. 57
zastoupená: Ing. Jan Juřina – starosta obce Boleboř
IČ: 00261815
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 6921-441/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ing. Jan Juřina – starosta obce Boleboř
tel.: 474 659 059
e-mail: bolebor@volny.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „Kanalizace, čerpací stanice a ČOV v obci Boleboř“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 3. 9. 2008 investiční dotaci ve výši 456 330,- Kč (slovy: - čtyři sta padesát šest tisíc tři sta
třicet korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. 6921441/0100, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle čl. II. odst. 1 a za
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podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu
uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: vyhotovení projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení připravované stavby „Kanalizace, čerpací
stanice a ČOV v obci Boleboř“, v rámci zásad pro používání finančních prostředků z
„Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a
to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše
schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2009. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou
považovány výdaje spojené s realizací projektu po 30. 9. 2008.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- nákupy pozemků a budov
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
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finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o převzetí dokončených
projektových dokumentací pro územní a stavební řízení příjemcem dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle článku II. odst. 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti
příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu
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6. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
7. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
13. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků
z prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou
Článek V.
Ostatní ujednání
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1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
c) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
d) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /
Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Jan Juřina
starosta obce Boleboř

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
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Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 40184-0883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, pověřená vedením odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Mšené - lázně
se sídlem: Prosek č.p. 174, 411 19 Mšené - lázně
zastoupená: Ing. Josef Bíža – starosta obce Mšené - lázně
IČ: 00264083
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 1003693329/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ing. Josef Bíža – starosta obce Mšené - lázně
tel.: 416 865 351
e-mail: obec.msenelazne@tiscali.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na vyhotovení projektové dokumentace „Projekt revitalizace močidelského údolí “
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 3. 9. 2008 investiční dotaci ve výši 2 100 000,- Kč (slovy: - dva miliony jedno sto tisíc
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korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.
1003693329/0800, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle čl. II. odst.
1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu
uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: vyhotovení projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení připravované stavby „Projekt revitalizace
močidelského údolí“, v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu
podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace
podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 11. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou
považovány výdaje spojené s realizací projektu po 1. 11. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- nákupy pozemků a budov
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
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6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o převzetí dokončených
projektových dokumentací pro územní a stavební řízení příjemcem dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle článku II. odst. 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti
příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu
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6. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
7. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
13. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků
z prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou
Článek V.
Ostatní ujednání
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1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /
Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Josef Bíža
starosta obce Mšené - lázně

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
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Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 40184-0883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, pověřená vedením odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Moldava
se sídlem: 417 81 Moldava č.p. 113
zastoupená: Jaroslav Pok – starosta obce Moldava
IČ: 00266507
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 1065669359/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Jaroslav Pok – starosta obce Moldava
tel.: 417 822 727
e-mail: starosta@moldava.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci stavby „Horní Moldava – rekonstrukce ČOV v obci “
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 3. 9. 2008 investiční dotaci ve výši 1 637 488,- Kč (slovy: - jeden milion šest set třicet
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sedm tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých), která bude převedena bezhotovostně na
účet příjemce, č. ú. 1065669359/0800, na základě předložených faktur na úhradu nákladů
projektu dle čl. II. odst. 1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději v termínu uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu, kterým je realizace stavby
„Horní Moldava – rekonstrukce ČOV v obci“, v rámci zásad pro používání finančních
prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 10. 2009. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou
považovány výdaje spojené s realizací projektu po 1. 10. 2008.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- nákupy pozemků a budov
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
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finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o převzetí dokončené stavby
příjemcem dotace. Stavba bude vyhotovena v rozsahu projektové dokumentace,
vyhotovené v listopadu 2007 in PROJEKT LOOUNY ENGINEERNG, s.r.o., Ing. Pavel
Mrzena, zakázkové číslo 2060-06-07.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle článku II. odst. 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti
příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu
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6. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
7. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
13. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
3. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků
z prodlení nebo penále.
4. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou
Článek V.
Ostatní ujednání
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1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /
Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Jaroslav Pok
starosta obce Moldava

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad
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Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 40184-0883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, pověřená vedením odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Vrutice
se sídlem: Vrutice č.p. 35, 411 47 Polepy
zastoupená: Jana Bauerová – starostka obce Vrutice
IČ: 00526061
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 33120471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Jana Bauerová – starostka obce Vrutice
tel.: 416 787 006
e-mail: obec.vrutice@cmail.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci stavby „Vrutice – Svařenice, kanalizace; Vrbice, Vetlá – splašková kanalizace
– výtlak – spoluúčast Vrutice “
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 3. 9. 2008 investiční dotaci ve výši 1 792 000,- Kč (slovy: - jeden milion sedm set
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devadesát dva tisíce korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.
ú. 33120471/0100, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle čl. II. odst.
1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu
uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu, kterým je realizace stavby
„Vrutice Svařenice, kanalizace; Vrbice, Vetlá – splašková kanalizace – výtlak –
spoluúčast Vrutice“, v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu
podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace
podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou
považovány výdaje spojené s realizací projektu po 1. 8. 2008.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- nákupy pozemků a budov
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
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6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o převzetí dokončené stavby
příjemcem dotace. Stavba bude vyhotovena v rozsahu projektové dokumentace,
kanalizační výtlak v délce 1 447 m z PE DN 140,
vyhotovené v 07/2006 společností Provod spol. s.r.o., Hrnčířská 16, 400 01 Ústí nad Labem,
schválené ve stavebním řízení.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle článku II. odst. 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti
příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
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-

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu

6. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
7. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
13. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků
z prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou
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Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /
Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Jana Bauerová
starostka obce Vrutice

(poskytovatel)

(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 40184-0883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, pověřená vedením odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: město Roudnice nad Labem
se sídlem: Karlovo nám. č.p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupená: Zdeněk Kubínek – starosta města Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 27-3870810297/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Zdeněk Kubínek – starosta města Roudnice nad Labem
tel.: 416 850 111
e-mail: mesto@roudnicenl.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci stavby „Podlusky – prodloužení vodovodu a kanalizace “
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
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Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 3. 9. 2008 investiční dotaci ve výši 1 153 000,- Kč (slovy: - jeden milion jedno sto
padesát tři tisíce korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.
27-3870810297/0100, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle čl. II.
odst. 1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
v termínu uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu, kterým je realizace stavby
„Podlusky – prodloužení vodovodu a kanalizace“, v rámci zásad pro používání finančních
prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou
považovány výdaje spojené s realizací projektu po 1. 3. 2008.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- nákupy pozemků a budov
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
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6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o převzetí dokončené stavby
příjemcem dotace. Stavba bude vyhotovena v rozsahu stavebního povolení, které vydal
Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí dne 14. 12. 2007 pod č. j.
OŽP/44395/2007/G-54, I-103.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle článku II. odst. 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti
příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
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-

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu

6. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
7. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
13. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků
z prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou
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Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /
Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Zdeněk Kubínek
starosta města Roudnice nad Labem

(poskytovatel)

(příjemce)

30

Příloha č. 5 k usnesení č. 18/27Z/2008

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele : 224/2008 – dodatek č. 1
Číslo příjemce
:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Rtyně nad Bílinou
se sídlem: Rtyně č.p. 34, 417 62 Teplice
zastoupená: Jaroslav Liška – starosta obce Rtyně nad Bílinou
IČ: 00266574
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu: 4622-501/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Jaroslav Liška – starosta obce Rtyně nad Bílinou
tel.: 417 872 132
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. bodu 3. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 6. 2. 2008 č. 17/24Z/2008, kterým byla
obci Rtyně nad Bílinou poskytnuta dotace ve výši 675 500,- Kč z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje na podporu projektové přípravy stavby „Splašková kanalizace,
včetně přípojek“, takto:
Článek II.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2008. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
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V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Jaroslav Liška
starosta obce Rtyně nad Bílinou

(poskytovatel)

(příjemce)

Zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje dne 3. 9. 2008

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 40184-0883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Libořice
se sídlem: Libořice č.p. 30, 438 01 Žatec
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zastoupená: Eva Vrábíková – starostka obce Libořice
IČ: 00556335
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 12925481/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Eva Vrábíková – starostka obce Libořice
tel.: 415 721 136
e-mail: ou.liborice@worldonline.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „Kanalizace Libořice a Železná“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 3. 9. 2008 investiční dotaci ve výši 690 559,- Kč (slovy: - šest set devadesát tisíc pět set
padesát devět korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.
12925481/0100, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle čl. II. odst. 1
a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu
uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
6. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: vyhotovení projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně inženýrské činnosti připravované
stavby „Kanalizace Libořice a Železná“ , v rámci zásad pro používání finančních
prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
7. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
8. Termín ukončení realizace projektu je 31. 8. 2009. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
9. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou
považovány výdaje spojené s realizací projektu po termínu přijetí žádosti o dotaci, to je po
1. 8. 2008.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
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-

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém roce,
byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.

Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- nákupy pozemků a budov
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
10. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o převzetí dokončených
projektových dokumentací pro územní a stavební řízení stavby příjemcem dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle článku II. odst. 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti
příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
14. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
15. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
16. Dotaci nepoužít na úhradu DPH.
17. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
18. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
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povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu

19. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
20. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
21. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
22. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
23. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
24. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
25. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
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26. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
3. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků
z prodlení nebo penále.
4. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou
Článek V.
Ostatní ujednání
8. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
e) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
f) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
9. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
10. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
11. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
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13. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
14. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /
Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Eva Vrábíková
starostka obce Libořice

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 40184-0883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Křesín
se sídlem: 410 02 Křesín č.p. 77
zastoupená: Ing. Karel Menhart – starosta obce Křesín
IČ: 00263842
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 6325471/0100
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Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ing. Karel Menhart – starosta obce Křesín
tel.: 416 591 151
e-mail: obeckresin@seznam.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „Splašková kanalizace a ČOV pro obce Křesín a Levousy“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 3. 9. 2008 investiční dotaci ve výši 699 303,- Kč (slovy: - šest set devadesát devět tisíc tři
sta tři koruny české), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.
6325471/0100, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle čl. II. odst. 1 a
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu
uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: vyhotovení projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně inženýrské činnosti připravované
stavby „Kanalizace Libořice a Železná“ , v rámci zásad pro používání finančních
prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 3. 2009. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou
považovány výdaje spojené s realizací projektu po termínu přijetí žádosti o dotaci, to je po
1. 7. 2008.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.

38

Příloha č. 5 k usnesení č. 18/27Z/2008
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- nákupy pozemků a budov
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o převzetí dokončených
projektových dokumentací pro územní a stavební řízení stavby příjemcem dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle článku II. odst. 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti
příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
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I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu

6. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
7. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
13. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
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prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků
z prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /
Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.
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V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Karel Menhart
starosta obce Křesín

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 40184-0883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Malšovice
se sídlem: Malšovice č.p. 16
zastoupená: Pavel Plachý – starosta obce Malšovice
IČ: 00261548
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 6027 4311/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Pavel Plachý – starosta obce Malšovice
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tel.: 412 542 211
e-mail: oumalsovice@volny.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „Malšovice – kanalizace I. etapa“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 3. 9. 2008 investiční dotaci ve výši 196 754,- Kč (slovy: - jedno sto devadesát šest tisíc
sedm set padesát čtyři koruny české), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce,
č. ú. 6027-431/0100, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle čl. II.
odst. 1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
v termínu uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: vyhotovení projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení stavby „Malšovice – kanalizace I. etapa“ ,
v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a
výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1
uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen
„procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této
smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2009. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou
považovány výdaje spojené s realizací projektu po termínu přijetí žádosti o dotaci, to je po
1. 5. 2008.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
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Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- nákupy pozemků a budov
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o převzetí dokončených
projektových dokumentací pro územní a stavební řízení stavby příjemcem dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle článku II. odst. 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti
příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
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-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu

6. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
7. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
13. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
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Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků
z prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /
Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………
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……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Pavel Plachý
starosta obce Malšovice

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 40184-0883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
se sídlem: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
zastoupená: Ing. Jaroslav Vojta – předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních
Čech
IČ: 47700521
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
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číslo účtu: 33239341/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ing. Jaroslav Vojta – předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
tel.: 359 010 111
e-mail: vsozc@vodakva.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci stavby „Vejprty – Nerudova ul., rekonstrukce kanalizace I. etapa “
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 3. 9. 2008 investiční dotaci ve výši 576 556,- Kč (slovy: - pět set sedmdesát šest tisíc pět
set padesát šest korun českých), bez DPH, která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce, č. ú. 33239341/0100, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu
dle čl. II. odst. 1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
v termínu uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
6. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu, kterým je realizace stavby
„Vejprty – Nerudova ul., rekonstrukce kanalizace I. etapa“, v rámci zásad pro používání
finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
7. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
8. Termín ukončení realizace projektu je 31. 5. 2009. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
9. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou
považovány výdaje spojené s realizací projektu po 1. 10. 2008.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
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Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- nákupy pozemků a budov
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
10. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o převzetí dokončené stavby
příjemcem dotace. Stavba bude vyhotovena v rozsahu projektové dokumentace,
vyhotovené v červnu 2008 společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., se sídlem
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí, archivní číslo 2805.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle článku II. odst. 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti
příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
14. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
15. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
16. Dotaci nepoužít na úhradu DPH.
17. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
18. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
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I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu

19. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
20. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
21. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
22. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
23. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
24. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
25. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
26. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených

50

Příloha č. 5 k usnesení č. 18/27Z/2008
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
5. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků
z prodlení nebo penále.
6. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou
Článek V.
Ostatní ujednání
8. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
c) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
d) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
9. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
10. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
11. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
13. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
14. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /
Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.
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V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Jaroslav Vojta
předseda sdružení VSOZČ

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

760/2007 – dodatek č. 1

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Markvartice
se sídlem: 407 42 Markvartice č.p. 60
zastoupená: Ing. Petr Hodboď – starosta obce Markvartice
IČ: 00555916
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
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číslo účtu: 162 258 856/0300
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Ing. Petr Hodboď – starosta obce Markvartice
tel.: 412 585 265, 604 210 287
e-mail: markvartice@c-mail.cz
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. bodu 3. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 25. 4. 2007 č. 18/19Z/2007, kterým byla
obci Markvartice poskytnuta dotace ve výši 322 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Odvodnění pozemků v k.ú. Markvartice, p. č.
365/3 a 385/2“, takto:
Článek II.
4. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2008. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Petr Hodboď
starosta obce Markvartice

(poskytovatel)

(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad
DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu na záchranu
a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“ č. 1310/2008
uzavřené dne 28. 7. 2008

S m l u v n í

s t r a n y

Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ
: 70892156
DIČ
: CZ 70892156
Bankovní spojení
: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu
: 94-882993349/0800
Zástupce pro věcná jednání :
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
tel., fax
: +420 475 657 256, fax: +420 475 657 103
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz

a

název: obec Bořislav
se sídlem: Bořislav 20, 415 01 Teplice
zastoupené: Alešem Navarou, starostou
IČ: 00266248
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Teplice
číslo účtu: 4921501/0100
osoba odpovědná za realizaci projektu: Aleš Navara
tel., fax: 417 872 141, 417 872 266
e-mail: obec.borislav@volny.cz

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

Čl. I.
Změna účelu dotace související s pracemi v Článku II. bod 1. smlouvy č. 1310/2008 ze dne
28. 7. 2008, a to tak, že původní údaj uvedený ve smlouvě se nahrazuje údajem: oprava krytiny a
fasády brány a čelní ohradní zdi, oprava kované mříže brány

1

Příloha č. 6 k usnesení č. 23/27Z/2008

Čl. II.
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 3. 9. 2008 svým
usnesením č. 00/27Z/2008.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V

Za poskytovatele

Bořislavi

dne

Za příjemce

................................................
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

....................................................
Aleš Navara
starosta
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Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
pro rok 2009
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen „Program“) zřizuje
Ústecký kraj v souladu s § 28a písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se „Strategií rozvoje kultury a památkové péče Ústeckého kraje“
schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 35/25/2004 dne 5.5 2004, zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými
Zásadami pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.
Cílem programu je především:
1. záchrana bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních
památek, záchrana a obnova movitých i nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji
(např. opravy a rekonstrukce hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné
městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení
interiérů … a dalších objektů prohlášených za kulturní památku);
2. zachování kulturně – historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých
kulturních památek.

Článek I.
podpora
1) K zajištění cílů Programu se poskytuje podpora ve formě příspěvku (pro účely Programu dále
označovaný pouze jako “dotace“) ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2) Dotace není určena na modernizaci kulturních památek a na stavební úpravy, které by byly v
rozporu se závazným stanoviskem výkonného orgánu státní památkové péče.
3) Dotace nebude poskytnuta na již dokončenou akci.

Článek II.
okruh žadatelů
1) O dotaci z tohoto Programu mohou požádat vlastníci kulturních památek – obce, neziskové
organizace, občanská sdružení a spolky, církve, právnické osoby a podnikající i nepodnikající
fyzické osoby s výjimkou právnických osob jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká
republika a Ústecký kraj.
2) Žadatelé nemají na dotaci právní nárok.

Článek III.
výše dotace
Minimální výše poskytované dotace v rámci Programu činí 50 tis. Kč na jednu realizovanou akci
podanou v jednom kalendářním roce.

Článek IV.
finanční rámec
Finanční rámec Programu sestává z nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let, částky
vyčleněné v rozpočtu Ústeckého kraje k tomuto účelu v příslušném kalendářním roce a prostředky
získané od dalších subjektů.

Článek V.
účel dotace a spoluúčast žadatele
1) V rámci stanovených cílů Programu lze dotaci použít k úhradě zvýšených nákladů spojených
se zachováním nebo obnovou kulturní památky s tím, že spoluúčast žadatele bude činit
nejméně 30% celkových nákladů spojených se zachováním nebo obnovou kulturní památky.
2) V případě restaurování kulturní památky lze poskytnou dotaci až do výše 100% celkových
nákladů.
3) Dotaci lze poskytnout i vlastníkům, kteří ze svých prostředků nejsou schopni uhradit nutné
náklady na zachování a obnovu kulturní památky. V takovém případě nemusí být zachována
spoluúčast žadatele v uvedené výši. V případě obnovy lze však dotaci poskytnout pouze
tehdy, je-li obnova kulturní památky podložena nařízením provedení nezbytných úprav na
stavbě, vydaným územně příslušným stavebním úřadem, které je v souladu se zásadami
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památkové péče, a u movité kulturní památky pak odborným posudkem Národního
památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem.
4) Do výše celkových nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který příjemce dotace
může uplatnit podle zvláštních právních předpisů (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Článek VI.
náležitosti žádosti
1) Žádost musí obsahovat řádně vyplněný titulní list žádosti o poskytnutí dotace podle přílohy „A“
tohoto Programu a povinné přílohy:
a) doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce:
- jde-li o nemovitost zapisovanou do katastru nemovitostí výpis z katastru nemovitostí nebo
jeho ověřená kopie, kopie snímku z katastrální mapy, popřípadě geometrického plánu,
které nejsou starší než šest měsíců;
- jde-li o nemovitou kulturní památku, která není předmětem evidence katastru nemovitostí
(sochy, boží muka apod.), např. výpis z evidence majetku vlastníka, kupní smlouva,
darovací smlouva, doklad o vypořádání dědictví, eventuelně čestné prohlášení ne starší
3 měsíců;
- jde-li o movitou kulturní památku např. kupní smlouva, darovací smlouva, doklad
o vypořádání dědictví, eventuelně čestné prohlášení ne starší 3 měsíců;
b) závazné stanovisko vydané příslušným správním orgánem podle § 14 odst. 1 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebo rozhodnutí dle
§ 10 odst. 2 téhož zákona;
c) specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a sjednané nebo odborně odhadnuté
ceny zachování nebo obnovy kulturní památky, včetně specifikace prací, ke kterým se váže
žádost o dotaci (z předložených rozpočtů musí být patrné zvýšené náklady např. na použitý
materiál nebo odborné práce které jsou z památkového hlediska požadované);
d) fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle
druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci;
e) záměr prezentace kulturní památky po realizaci dotace, pokud bude využívána pro kulturněvzdělávací a veřejnosti přístupné účely; pokud kulturní památka k výše uvedeným účelům
sloužit nebude, žadatel tuto skutečnost v této příloze rovněž uvede;
f) jde-li o movitou kulturní památku, specifikace způsobu její ochrany před poškozením,
zničením nebo odcizením;
g) přehled o výši přijatých dotací na konkrétní památku (státní rozpočet, obecní rozpočet,
soukromý sektor apod.) v průběhu předcházejících tří let.
2) Jde-li o případ poskytnutí dotace vlastníku kulturní památky, který nemůže uhradit z vlastních
prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, přikládají se k žádosti
o dotaci rovněž:
a) jde-li o nemovitou kulturní památku, doklady o příjmech plynoucích z této nemovitosti za
poslední tři roky, popřípadě o závazcích na ní váznoucích;
b) notářsky nebo matrikou ověřené čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky
o jejich příjmech a případných hospodářských výsledcích za poslední tři roky a o jejich
majetkových poměrech ke dni podání žádosti o dotaci;
c) u nemovité kulturní památky nařízení provedení nezbytných úprav na stavbě, vydaným
územně příslušným stavebním úřadem; u movité kulturní památky pak odborným posudkem
Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem;

3) V případě rozhodnutí příslušného orgánu Ústeckého kraje o přidělení podpory bude dotace
poskytnuta pouze po doložení níže uvedených skutečností. Tyto skutečnosti je třeba doložit
v uvedené formě nejpozději do 1 měsíce od vyrozumění o rozhodnutí o poskytnutí dotace,
a) čestné prohlášení nebo jiný doklad o tom, že na vlastníka kulturní památky nebyl vyhlášen
konkurz, likvidace nebo, že na majetek není prohlášena exekuce a žadatel není pravomocně
uznán vinným z úmyslného trestného činu; pokud na kulturní památce vázne zástavní právo
spojené se splátkami úvěru, které je uvedeno v listu vlastnictví doklad, že ve splácení úvěru
nedochází k prodlení;
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b) potvrzení místně příslušného správce daně, že žadatel nemá v evidenci daní daňové
nedoplatky, ne starší tří měsíců;
c) potvrzení příslušných zdravotních pojišťoven, že žadatel nemá v jejich evidenci žádné
nedoplatky pojistného ani penále, ne starší tří měsíců;
d) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá v jejich evidenci žádné
nedoplatky pojistného ani penále, ne starší tří měsíců;
e) kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu;
f) výpis obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, popř. přidělení identifikace Ministerstva vnitra
ČR, živnostenský list;
g) pokud bylo závazné stanovisko dle bodu 1b) tohoto článku vydáno, v souladu s § 149 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro
rozhodnutí stavebního úřadu – kopii rozhodnutí příslušného stavebního úřadu
h) závazné stanovisko vydané příslušným správním orgánem podle § 14 odst. 1 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve věci konkrétního
postupu a podmínek obnovy kulturní památky, pokud není totožné se závazným stanoviskem
dle bodu 1 b) tohoto článku.

Článek VII.
způsob, termín a místo podání žádosti
Žádost o poskytnutí dotace – příloha „A“ – spolu se všemi přílohami musí být doručena v zalepené
obálce označené textem „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“
nejpozději do 30. listopadu předchozího kalendářního roku na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče,
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
s textem NEOTVÍRAT!
Žádosti došlé po datu 30.11. 2008 nebudou posuzovány a žadatelé budou o tomto vyrozuměni.
Žádost a veškeré přílohy musí být zpracované v českém jazyce. Do výběru budou přijaté pouze
kompletní žádosti se všemi přílohami. Pokud bude žádost o dotaci obsahovat formální nedostatky
(absence dokladů a příloh, chybné nebo nepravdivé uvedení předepsaných údajů, numerické chyby
v rozpočtu plánované akce), bude vyřazena z dalšího řízení. Rukou psané žádosti nebudou přijaty.
Žádosti se archivují, dokumenty se nevracejí.

Článek VIII.
způsob hodnocení žádostí
1) Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje shromáždí a připraví
podklady pro vyhodnocení žádostí tak, aby bylo možno žádosti vyhodnotit z pohledu ust. § 16
odst. 1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a ust.
§§ 11 až 15 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se tento zákon provádí.
2) Žádosti a další podklady předloží odbor kultury a památkové péče Komisi pro kulturu Rady
Ústeckého kraje, která žádosti vyhodnotí a vybrané doporučí nebo nedoporučí k poskytnutí
dotace příslušným orgánům kraje. Komise pro kulturu postupuje při vyhodnocení jednotlivých
žádostí v souladu s právními předpisy uvedenými v odst. 1).
3) Rada Ústeckého kraje projedná doporučení Komise pro kulturu a rozhodne o poskytnutí
dotace a uzavření příslušné smlouvy dle předloženého návrhu, nebo doporučí věc
k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Článek IX.
oznámení o poskytnutí podpory
Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po přijetí usnesení zveřejněno na úřední
desce Krajského úřadu a webových stránkách Ústeckého kraje. Všichni žadatelé budou písemně
vyrozuměni odborem kultury a památkové péče o výsledku schvalovacího procesu a vyzváni
k uzavření smlouvy, dle návrhu schváleného orgánem kraje.
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Článek X.
poskytnutí podpory
Podporu lze poskytnout pouze na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Jednotlivé opravy,
rekonstrukce staveb nebo restaurátorské zásahy budou realizované v souladu s podmínkami
stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace z Programu. Finanční prostředky z tohoto Programu
budou vlastníkům kulturních památek poskytnuté na základě předložených faktur, po vyčerpání
vlastního podílu, jehož výše bude zakotvena ve smlouvě. Ve výjimečných případech vlastníkům, kteří
nejsou schopni z vlastních prostředků zajistit záchranu kulturní památky (dle čl. V odst. 2), a
k havarijnímu stavu prokazatelně nedošlo z jejich viny, je možné poskytnout dotaci průběžně a to na
základě předložení dílčích faktur a tato skutečnost bude uvedena ve smlouvě o konkrétním případu
poskytnutí dotace.

Článek XI.
závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
Závěrečnou zprávu o realizované akci příjemce dotace předkládá do jednoho měsíce po ukončení
prací spolu se závěrečným vyúčtováním dotace. Pokud se práce na obnově kulturní památky
neprovedou ve výši plánovaných celkových nákladů, uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, má
se za to, že úspora vznikla z dotace. U akcí, které přecházejí do následujícího roku se vyúčtování a
případné vrácení nevyčerpaných prostředků provádí do jednoho měsíce od ukončení prací.
Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet Fondu rozvoje Ústeckého
kraje, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečné zprávy. V případě
nedodržení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace se dotace buď neposkytne vůbec nebo v případě
průběžného financování se vyplacená část dotace vrátí Ústeckému kraji v plné výši do 14
kalendářních dnů od doručení vyrozumění o nedodržení podmínek smlouvy.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
1. přesné označení příjemce dotace,
2. číslo smlouvy o poskytnutí dotace,
3. fotodokumentaci obnovené kulturní památky,
4. položkový rozpis provedených prací.
Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
1. celkový přehled nákladů na opravu nebo obnovu nebo restaurování kulturní památky,
2. kopii smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem prací,
3. kopie účetních dokladů včetně výpisu z účtu vlastníka, z kterého je patrná úhrada faktury
dodavateli,
4. v případě hotovostní platby pokladní doklad.

Článek XII.
časový rámec Programu
vyhlášení Programu
příjem žádostí o dotaci
hodnocení žádostí Komisí pro kulturu
rozhodnutí o poskytnutí dotace příslušným
orgánem Ústeckého kraje
vyrozumění žadatelů o výsledku
schvalovacího procesu
doložení povinných příloh dle bodu 3) čl. VI.
vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace
předání závěrečné zprávy a vyúčtování

říjen předchozího kalendářního roku
nejpozději do 30.11. předchozího kalendářního
roku
do konce ledna dle zasedání Komise
do konce února dle zasedání tohoto orgánu
neprodleně po ověření zápisu ze zasedání orgánů
Ústeckého kraje
do 1 měsíce od vyrozumění žadatelů o rozhodnutí
poskytnout dotaci
návazně na doložení povinných příloh dle bodu 3)
čl. VI.
do 1 měsíce od ukončení prací
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Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.

00/27Z/2008 ze dne 3.9.2008.
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Příloha A:
ŽÁDOST O DOTACI:

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009
IDENTIFIKACE
NÁZEV AKCE VČETNĚ IDENTIFIKACE OBJEKTU
(číslo popisné, číslo parcely, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR):

2. NÁZEV ŽADATELE - VLASTNÍKA:

3. ADRESA,SÍDLO VLASTNÍKA:

4. TELEFON:

5. E-MAIL:

6. ZODPOVĚDNÁ A KONTAKTNÍ OSOBA:
7. ADRESA ZODPOVĚDNÉ A KONTAKTNÍ OSOBY:

8. TELEFON:

9. E-MAIL:

ÚČEL AKCE A JEJÍ POPIS
10. UMÍSTĚNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY:

11. CÍL – ÚČEL OBNOVY:

12. ROZSAH A CHARAKTER PRACÍ:

13. POŽADOVANÁ DOTACE BUDE POUŽITA KE KRYTÍ NÁKLADŮ NA:

PŘIPRAVENOST
14. POŽADOVANÁ DOTACE:
15. SPOLUÚČAST ŽADATELE VČETNĚ
OSTATNÍCH ZDROJŮ:
16. PLÁTCE DPH *:
ANO
17. CELKOVÉ NÁKLADY NA OBNOVU DLE
PŘEDLOŽENÉHO ROZPOČTU:
18. TERMÍN ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ AKCE(DD.MM. - DD.MM.RRRR):

NE

19. POČET PŘÍLOH:
20. SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE:
* nehodící se škrtněte
DATUM:

RAZÍTKO A PODPIS ŽADATELE:

Příloha č. 8 k usnesení č. 24/27Z/2008

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Číslo poskytovatele : 00/KP/2009
Číslo příjemce
:

S m l u v n í

s t r a n y

Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ
: 70892156
DIČ
: CZ 70892156
Bankovní spojení
: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu
: 94-882993349/0800
Zástupce pro věcná jednání :
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
tel., fax
: +420 475 657 256, fax: +420 475 657 103
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz
(dále jen „poskytovatel“ na jedné straně)
a
jméno a příjmení fyzické osoby
datum narození:
bydliště:
bankovní spojení :
číslo účtu:
osoba odpovědná za realizaci projektu:
tel.,fax:
e-mail:
nebo
název právnické osoby
se sídlem :
zastoupené: statutární zástupce, jednatel
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba odpovědná za realizaci projektu:
tel., fax:
e-mail:
(dále jen „příjemce“ na druhé straně)
výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy takto:
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
na obnovu kulturní památky – název památky, rejstř. č. 0-0000 ÚSKP
Preambule
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen „Program“) schválilo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 00/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008 s cílem pomoci
vlastníkům kulturních památek uchránit odkaz našich předků pro budoucí generace.
Článek I.
Výše dotace
Poskytovatel poskytuje příjemci na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje usnesení
č. 38/25Z/2008 ze dne 30. 4. 2008 příspěvek ve smyslu ust. § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „dotace“) ve výši 000 000,- K č
včetně/bez DPH (slovy:
) pod UZ 102, který bude při splnění podmínek stanovených touto
smlouvou převeden bezhotovostně na účet příjemce u název bank. ústavu, č. ú. 0000000000/0000.
Výše dotace je konečná.
Článek II.
Účel dotace a podmínky poskytnutí
1. Dotace se poskytuje na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky
(dále jen „obnova kulturní památky“) – název památky, rejstř. č. 0-0000 ÚSKP v rámci Programu,
související s těmito pracemi: specifikace prací.
2. Dotace je poskytnuta účelově dle Čl. II. bodu 1 a nelze ji použít na práce investiční povahy,
modernizaci nebo jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka. Rovněž ji nelze poskytnout na práce,
které jsou v rozporu se závazným stanoviskem správního orgánu státní památkové péče.
3. Dotace bude do své výše poskytnuta v souladu s ustanovením Čl. XII. Programu, tj. na základě
předložení faktur s položkovým rozpisem prací za provedené práce k celkové ceně obnovy, dokladu o
vyčerpání podílu příjemce (tj. faktury s rozpisem prací a výpisu z účtu příjemce nebo pokladního
dokladu) a to až po kontrole provedených prací, provedené zástupcem poskytovatele.
Práce musí být provedeny v souladu se závazným stanoviskem název úřadu č.j. 0000/00/000 ze dne
DD.MM.RRRR.
4. Spoluúčast příjemce na celkových skutečných nákladech spojených se zachováním nebo obnovou
kulturní památky (bod 1. tohoto článku smlouvy) se stanovuje na min 00 % včetně/bez DPH,
tj. 000 000,- Kč.
5. Příjemce provede výše uvedené práce v termínu nejpozději do DD.MM.RRRR.
6. V případě nečerpání nebo úspory předem vyplacené dotace nebo její části příjemce vrátí
odpovídající finanční částku poskytovateli nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne vzniku úspory
či nečerpání.
7. Pokud se práce neprovedou ve výši nákladů předpokládaných na obnovu kulturní památky, má se za
to, že úspora vznikla z dotace.
8. Výše nákladů předpokládaných na obnovu kulturní památky činí 000 000,- Kč včetně/bez DPH.
9. Dotaci lze/nelze užít na úhradu DPH související s obnovou kulturní památky.
10. Příjemce vrátí nevyčerpané či uspořené finanční prostředky z dotace zpět na účet poskytovatele
nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne předložení závěrečné zprávy (viz. Čl. III. této smlouvy).
11. Pokud nebude obnova kulturní památky realizována v předpokládaném rozsahu se kterým bylo
uvažováno při určení výše dotace a procentuálního podílu příjemce na obnově kulturní památky,
snižuje se výše dotace, ke které je poskytovatel podle ustanovení bodu 3. Článku II. této smlouvy
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povinen o příslušnou část, o kterou se snížil rozsah obnovy kulturní památky (skutečné náklady
obnovy kulturní památky).
12. V případě nedodržení podmínek této smlouvy poskytovatel dotaci neposkytne nebo v případě
přímé úhrady faktur nedojde k realizaci platby.
Článek III.
1. Příjemce prohlašuje, že dotaci za stanovených podmínek přijímá a výslovně se zavazuje použít
dotaci na daný účel a dodržet povinnosti stanovené mu touto smlouvou, zejména stanovené v článku
II. této smlouvy.
Příjemce je dále povinen:
2. Vhodným způsobem viditelně označit, že obnovu kulturní památky podporuje Ústecký kraj
(závěrečná zpráva, účetní doklady, propagační materiály ad.).
3. Předat poskytovateli do 1 měsíce od ukončení prací závěrečnou zprávu společně se závěrečným
vyúčtováním :
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
a) přesné označení příjemce dotace;
b) číslo smlouvy o poskytnutí dotace;
c) fotodokumentaci obnovené kulturní památky;
d) položkový rozpis provedených prací.
Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a) celkový přehled skutečných nákladů na obnovu kulturní památky;
b) kopii smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem
prací (společně s dokladem o výběru zhotovitele (dodavatele) v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vznikla-li taková
povinnost), pokud ji již příjemce neposkytl;
c) kopie účetních dokladů včetně výpisů z účtu příjemce popř. pokladní
doklady, ze kterých jsou patrny platby související s obnovou kulturní
památky.
4. Nahlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče, jakékoli změny
identifikace příjemce (název příjemce, změnu adresy či sídla atd.), a to neprodleně, nejpozději však
do 5 dnů od uskutečnění změny.
5. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků dotace
v návaznosti na rozpočet akce a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
6. Vrátit poměrnou část dotace poskytovateli, pokud došlo k úspoře či nevyčerpání prostředků
z poskytnuté dotace či její části v průběhu realizace obnovy kulturní památky nejpozději do 10
kalendářních dní ode dne vzniku úspory či nečerpání.
7. Respektovat přijaté závěry z kontroly, provedené příslušným odborem nebo orgánem kontroly
Krajského úřadu Ústeckého kraje. V případě, že prokazatelně poruší podmínky této smlouvy, je
povinen vrátit dotaci v plné výši.
8. Vrátit dotaci v plné výši v případě odstoupení od smlouvy.
Článek IV.
1. Poruší-li příjemce dotace podmínky sjednané touto smlouvou, je povinen vrátit poskytnutou dotaci
v plné výši.
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2. Neoprávněné použití finančních prostředků poskytnutých dotací je porušením rozpočtové kázně
ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Obě smluvní strany jsou obeznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně
prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích dodatků a příloh, není označován za obchodní
tajemství.
Příjemce prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích
tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových
dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového
právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo
jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, názvu akce a výše
poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru
vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3.Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pro případ, že některé právní vztahy nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, vztahují se na ně
ustanovení § 11 až 15 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž poskytovatel obdrží
tři vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení.
6. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení
č. 00/000/2009 ze dne DD. MM. 2009.

Rady/Zastupitelstva

Ústeckého kraje

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvní stranou, která tak učiní
jako poslední.
V Ústí nad Labem dne
Za poskytovatele

……………………………………………………..
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

V

dne
Za příjemce

…………………………………………………
příjemce
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad
DODATEK č. 2
ke smlouvě č.243/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008“ uzavřené dne 1. 4. 2008.

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ
: 70892156
DIČ
: CZ 70892156
Bankovní spojení
: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu
: 882733379/0800
zastoupený
: Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Zástupce pro věcná jednání:
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu ÚK
tel.
: 475 657 256
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz
a
Příjemce:
Statutární město Děčín pro Městské divadlo Děčín, p.o.
se sídlem
: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČ
: 00261238
Zastoupený
: Ing. Vladislavem Raškou, primátorem města
Bankovní spojení
: 90050000223431/0100
Osoba odpovědná za realizaci
projektu
: MgA. Petr Michálek
Tel.
: 412 593 111, 412 530 630
e-mail
: mesto@mmdecin.cz, michalek@divadlodecin.cz
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Smluvní strany se dohodly na této změně:
Oprava rozpisu položkových nákladů v příloze č. 2 Plánované členění přidělené dotace,
plánovaný nákladový rozpočet smlouvy a jejich nahrazení ve znění přílohy č.1 tohoto
dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem měněné, zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V Děčíně dne

...........................................

..............................................

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Vladislav Raška
primátor

Příloha dodatku č.1: Plánované členění přidělené dotace, plánovaný nákladový rozpočet
dotace
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Příloha č. 1

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok
2008.
Název projektu:
XVII. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního
divadla DIVADELNÍ DĚČÍN – DIVADELNÍ TŘEBÍČ

Plánované členění přidělené dotace,
plánovaný nákladový rozpočet dotace.
Účelové členění dotace
ve výši 50 000,- Kč činí:

náklady:

Nákup materiálu
Nákup služeb

43 000,-

Cestovné *

7 000.-

Osobní náklady
- mzdy včetně odvodů
- ostatní platy za provedenou práci na základě
uzavřených dohod o provedené práci
50 000,-

CELKEM

Plánované celkové náklady projektu činí 270 000,-Kč.
Výše poskytnuté dotace činí 50.000,-Kč ,
tj. maximálně 18,51%
z plánovaných celkových nákladů.
Tento procentuelní podíl je závazným finančním ukazatelem. Musí být
dodržen, včetně účelového členění.
V Děčíně dne ……………………………………

…………………………………………………….
podpis, razítko
* Cestovné na cestovní příkaz.
Pokud je cestovné placeno fakturou jedná se o službu !
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D otační program

„Program podpory regionální kulturní činnosti
na rok 2009“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje“, schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 13/21Z/2007, ze dne 26. 9. 2007.

Předmět podpory
Podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží v
uměleckých oborech, jako jsou např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova,
fotografie, film, workshopy aj., které mají regionální, nadregionální a mezinárodní
charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a
přehlídky, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a
plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků apod.).
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu obcím, občanským sdružením či
jiným spolkům a organizacím, nemají charakter veřejné podpory ve smyslu článku
87 odst. 1 Smlouvy ES. Příjemci plní závazky na poli ochrany a podpory kulturního
dědictví.

Obsah
I.

název dotačního programu
„Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009“

II.

zařazení dotačního programu do oblasti
kultura

III. žadatelé o dotaci
Příjemcem účelových finančních prostředků může být obec v kraji či subjekt, který je
občanským sdružením, humanitární organizací či jinou právnickou nebo fyzickou
osobou působící na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních
služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí
s výjimkou právnických osob jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká
republika a Ústecký kraj a který splňuje následující kritéria vhodnosti:
a) je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník,
b) má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,
c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení
rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá
dotaci.
V případě příspěvkových organizací je žadatelem zřizovatel !
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IV. sledovaný záměr
rozšíření nabídky a podpora pořádání kulturních akcí
podpora subjektů zabezpečujících kulturní aktivity
reprezentace kraje v oblasti kultury (zejména postupové přehlídky a soutěže)
rozvíjení tvořivosti a estetické výchovy, aktivní kulturní tvorby a zájmové
umělecké tvorby
zachování a rozvoj místních tradic

V.

forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
neinvestiční dotace

Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny především k podpoře
pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje jako jsou
kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech
(např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.
mající regionální, nadregionální a mezinárodní charakter. Vhodným zaměřením jsou
hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, výstavy výtvarných prací,
divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky,
kulturní akce, výročí obcí, spolků) apod.

VI. výše dotace
Minimální výše poskytované dotace činí 50 000,- Kč. Maximální výše dotace je 70%
z celkových nákladů projektu. Procentuální podíl dotace je závazným finančním
ukazatelem v rámci celkových nákladů projektu.

VII. termín vyhlášení
10. října 2008

VIII. termín uzávěrky pro přijímání projektů
Zpracovaný projekt s žádostí a přílohami, v zalepené obálce, označené nápisem:
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008
doručují zájemci na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
! Uzávěrka přijímání projektů:

1. prosince 2008, do 14:00 hodin !

IX. termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
do konce února 2009 u žádostí schvalovaných Radou ÚK
do konce května 2009 u žádostí schvalovaných Zastupitelstvem ÚK
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X.

konzultační místo na Krajském úřadu

Kontaktní osoby:
pracovníci Odboru kultury a památkové péče KÚ Ústeckého kraje
Karina Strnadová

e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz telefon: 475 657 242

Mgr. Adam Šrejber

e-mail: srejber.a@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 286

XI. hodnotící kritéria
význam projektu pro rozvoj kultury Ústeckého kraje
rozsah působení projektu
spádová oblast působení projektu
návštěvnost

XII. formulář obsahu žádosti
dle přílohy A toho programu

XIII. vzor smlouvy na poskytnutí dotace.
dle přílohy B toho programu
___________________________________________________________________
Tento „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009“ byl schválen
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 00/00Z/2008, ze dne 3. 9. 2008.
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Příloha A

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009
Identifikace projektu

(barevné řádky se nevyplňují)

1. Název projektu:
2. Název žadatele: (v souladu s údaji na předložených dokladech totožnosti a s administračním registrem ekonomických
subjektů MF ČR - http://www.info.mfcr.cz/ares/ares.html)
2.1 Statutární zástupce: (v případě příspěvkových organizací je žadatelem zřizovatel)

2.2 Bankovní spojení:
2.3 Plátcem DPH:
3. Adresa žadatele:

ANO

2.4 IČ:

2.5 DIČ

3.1. Telefon:

3.2 E-mail:

5.1 Telefon:

5.2 E-mail:

NE

(v souladu s údaji na předložených

dokladech totožnosti)

4. Osoba zodpovědná za realizaci projektu:
5. Adresa:

Účel projektu a jeho popis
6. Umístění projektu:
7. Cíl – účel projektu:
8. Charakter projektu:

(podrobněji uveďte v příloze)
(podrobněji uveďte v příloze)

9. Požadovaný finanční příspěvek bude použit ke krytí nákladů na:
Připravenost projektu
10. Požadovaná účelová dotace celkem:
v členění

a) nákup materiálu:
b) nákup služeb:
c) cestovné:
d) osobní náklady:

11. Vlastní zdroje předkladatele projektu:
12. Ostatní zdroje:
13. Celkové náklady projektu:
14. Termín zahájení a dokončení projektu:

15. Přesný termín a místo stěžejní akce:

16. Počet příloh: viz. Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
(usnesení.Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/21Z/2007 ze dne 26.9. 2007)
17. Spolupracující instituce a organizace:

Datum:

Razítko a podpis žadatele:
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad
„Program podpory regionální kulturní činnosti
na rok 2009.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
pro rok 2009
Číslo poskytovatele : 00/2009
Číslo příjemce
:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání : PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a
památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: +420 475 657 256
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz
a
Příjemce:
Název příjemce
se sídlem
registrovaný
zastoupený
IČ
odpovědná osoba
telefon, fax
e-mail

:
:
:
:
:
:
:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu : Název projektu
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 13/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 00/00RZ/2009 ze dne DD. MM. 2009 neinvestiční dotaci ve výši 00,- Kč (slovy: korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 00000/0000, pod UZ
(účelovým znakem) 95, za následujících podmínek:
-

dotace bude příjemcem použita nejpozději do konce roku 2009.

Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu obcím, občanským sdružením či jiným
spolkům a organizacím, nemají charakter veřejné podpory ve smyslu článku 87 odst.1
Smlouvy ES. Příjemci plní závazky na poli ochrany a podpory kulturního dědictví, operují na
nekomerční bázi.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace akce „Název projektu“ v rámci „Programu
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009“, na základě poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na
úhradě plánovaných nákladů, jejich druhovém členění (dále jen „procentuální účelové
určení prostředků“). Plánovaný nákladový rozpočet předložený příjemcem v projektu je
nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad takto označují následující náklady : ( viz odst. 5. tohoto Článku)
3. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran.
4. Termín ukončení realizace projektu je DD. MM. 2009. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz odst. 1. tohoto Článku) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta,
přímo souvisejících s realizací projektu. Datum účinnosti uznatelných nákladů je 1. 1.
2009.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu, nejpozději do konce kalendářního roku, ve
kterém byla dotace poskytnuta,
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- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
- dlužný úrok,
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- nákupy pozemků a budov,
- rekonstrukce a opravy nemovitostí,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing),
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění),
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
6. Dotace bude poskytnuta
-

jednorázově. Dotace bude po podpisu smlouvy oběma stranami převedena
bezhotovostně na bankovní účet příjemce uvedený ve smlouvě.

7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši maximálně 00,00 %. Závazný finanční ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu včetně dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla poskytnuta a
v souladu s touto smlouvou.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH (u plátců DPH). Plátcům DPH je dotace
poskytnuta pouze na plnění bez DPH.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to
jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
e) Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to
nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace projektu nebo po uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit
závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
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I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu

-

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu , který je přílohou této smlouvy

-

na daňových dokladech souvisejících s dotací je třeba uvádět, že projekt je
realizován za finanční podpory Ústeckého kraje

f) Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
g) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence.
h) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kultury a památkové
péče Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách, týkajících se identifikace
příjemce nebo realizace podpořeného projektu.
i) V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz
odst. 7. Článku II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně při předložení závěrečné zprávy.
j) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné
zprávy.
k) Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
l) Respektovat závěry kontroly provedené odborem kultury a památkové péče nebo
orgánem kontroly krajského úřadu.
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m) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn.
bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků z
prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán

územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:

a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
obdrží 1 vyhotovení, poskytovatel 3 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení
č. 00/00RZ/2009 ze dne DD.MM. 2009.

V Ústí nad Labem dne …………..

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje

V ……………………… dne ……………

……………………………………………………….

(příjemce)

Příloha č. 1 identifikace žadatele
Příloha č. 2 plánovaný nákladový rozpočet.

Příloha č. 2 smlouvy
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009
Název projektu:
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Plánované členění - plánovaný nákladový rozpočet dotace
Účelové členění dotace ve výši 00,- Kč činí:

náklady:

Nákup materiálu

Nákup služeb

Cestovné *

Osobní náklady
- mzdy včetně odvodů
- ostatní platy za provedenou práci na základě
uzavřených dohod o provedené práci
00,- Kč

CELKEM
Plánované celkové náklady projektu činí 00,- Kč.

Výše poskytnuté dotace činí 00,-Kč, tj. maximálně 00,00 % z plánovaných celkových
nákladů. Tento procentuelní podíl je závazným finančním ukazatelem a musí být
dodržen, včetně účelového členění !

V ……………………. dne ……………………

………………………………………
podpis, razítko

* Cestovné na cestovní příkaz.
Pokud je cestovné placeno fakturou jedná se o službu !
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Dotační program
„Podpora sociálně - zdravotních služeb 2009“
1. Název dotačního programu:
„Podpora sociálně - zdravotních služeb 2009“
2. Zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle čl. I bod. 2 Zásad
pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje:
Dotační program vychází z oblasti podpory definované v či. I. bod 2) e) Zásad
pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
(dále jen Zásady) – zdravotnictví a sociální služby (včetně aktivit protidrogové
politiky).
3. Sledovaný záměr
Podpora sociálně – zdravotních služeb působících na území Ústeckého kraje.
Předmětem podpory jsou následující typy služeb realizované na území
Ústeckého kraje:
a) registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 32 – 70
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
b) zajištění zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění v rámci
programů hospicové péče.
c) programy zaměřené na podporu fungující rodiny a na zajištění
pěstounské péče (např. programy mateřských center).
d) programy specifické primární prevence užívání legálních a nelegálních
drog vyjma programů realizovaných v rámci školní výuky.
e) programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových
látkách a akutně intoxikovaných, programy prevence HIV/AIDS
a programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve
zdravotnických zařízeních
Okruh žadatelů pro na aktivity uvedené v a) – d):
-

občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů,

-

obecně prospěšná společnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

-

církev,náboženská společnost nebo církevní právnická osoba dle
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon
o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů,

-

příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, která není
zřízena Ústeckým krajem,

-

fyzická osoba
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Okruh žadatelů pro aktivity uvedené v bodě e):
-

fyzická nebo právnická osoba s registrací nestátního zdravotního
zařízení v souladu s výjimkou ze Zásad schválenou Zastupitelstvem
Ústeckého kraje

4. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nákladů
s poskytováním sociálních nebo zdravotních služeb.

přímo

souvisejících

5. Výše spoluúčasti příjemce dotace
Pro aktivity uvedené v bodě 3. a) – d) je maximální podíl dotace kraje
30% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Pro aktivity uvedené v bodě 3 e) je v souladu s výjimkou ze Zásad schválenou
Zastupitelstvem Ústeckého
kraje
maximální
podíl dotace
kraje
90% z celkových uznatelných nákladů projektu .
Ostatní náklady projektu musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze
státního rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb), nebo z vlastních
zdrojů příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného dotačního
programu Ústeckého kraje nelze pro tento účel započítat do jiných zdrojů.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje je 50.000 Kč. Maximální
výše dotace není stanovena.
6. Termín vyhlášení
3. září 2008
7. Termín uzávěrky pro přijímání projektů, způsob a místo podávání
projektů
Žádost o poskytnutí dotace v jednom vyhotovení spolu se všemi přílohami
uvedenými v čl. VI, bod 3) Zásad musí být doručena v zalepené obálce
označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora sociálně – zdravotních služeb 2009
NEOTVÍRAT
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Žádost musí být doručena buď osobně na podatelnu krajského úřadu
nejpozději do 31. října 2008 do 13.30 hodin, nebo poštou na výše uvedenou
adresu (rozhodující pro přijetí žádosti je datum razítka podací pošty - do
31. října 2008). Žádost včetně příloh musí být zpracována v českém jazyce.
Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány
v požadovaném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny
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povinné přílohy a které odpovídají okruhům stanoveným v předmětu podpory
dotačního programu (viz bod 3 dotačního programu).
Náležitosti projektu musí být vyplněny pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo
usnadněno jejich vyhodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údajů
zajišťujících srozumitelnost projektu, zejména pokud jde o cíle, kterých má
projekt dosáhnout, prospěch, který bude z projektu plynout, a význam
navrhovaného projektu pro cíle programu. Rukou psané projekty nebudou
přijaty.
8. Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
Do 30. dubna 2009. Termín schválení dotací na jednotlivé projekty bude
upřesněn po schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 a po stanovení
termínů jednání Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje v prvním pololetí roku
2009.
9. Konzultačního místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Bc. Lea Medková, tel.: 475 657 423, e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz
Lenka Balogová, tel.: 475 657 497, e-mail: balogova.l@kr-ustecky.cz
10. Hodnotící kritéria
a) Při hodnocení žádostí o dotace budou respektována kritéria obsažená
v článcích VI. a VII. Zásad.
b) U aktivit protidrogové politiky je nutnou podmínkou pro poskytnutí dotace
z rozpočtu Ústeckého kraje Certifikát odborné způsobilosti pro zařízení
a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům
a závislým na návykových látkách vydaný Radou vlády pro koordinaci
protidrogové politiky (nutno doložit jeho kopii). Tato podmínka platí
i v případě, je-li aktivita protidrogové politiky – např. terénní sociální práce
s uživateli drog – součástí širšího projektu.
c) Prioritně budou podpořeny služby, jejichž potřebnost je identifikována
v plánu rozvoje sociálně – zdravotních služeb na místní úrovni (komunitní
plán). V případě, že je služba poskytována na území obce, která nemá
zpracovaný plán rozvoje sociálně-zdravotních služeb, bude akceptováno
jiné odpovídající zdůvodnění potřebnosti služby.
d) Nutnou podmínkou pro poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje je
spolufinancování služby v roce 2008 ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu
jiných územních samospráv (např. dotace Ministerstva práce a sociálních
věcí, Ministerstva zdravotnictví ČR, Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky, Rady vlády pro záležitosti Romské komunity, dotace obcí), nebo
z jiných zdrojů.
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11. Formulář obsahu žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou 1 dotačního
programu. Pro aktivity uvedené v bodě 3 a) (registrované sociální služby) je
určen zjednodušený formulář A textové části žádosti, pro ostatní aktivity (bod
3 b – e) formulář B. Ekonomická část žádosti (ve formátu MS Excel) je pro
všechny typy aktivit shodná.
Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou 2 dotačního programu.
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Přehled studií a dokumentací převáděných na Severočeské sdružení obcí, se
sídlem Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 47324376
Inventární
číslo

Datum
pořízení

Název
Cena Kč
„Protipovodňová opatření Ústeckého
kraje – sledování hladin na dosud
nesledovaných vodních tocích a zajištění
459.935,přenosu dat a informací“ – pilotní projekt 11/09-00055 18.7.2005
„Protipovodňová opatření Ústeckého
kraje - ochrana proti povodním z
přívalovým dešťů - sledování hladin na
dosud nesledovaných vodních tocích a
zajištění přenosu dat a informací“.
11/09-00066 20.3.2006
654.500,„Dopracování studie proveditelnosti
projektu Protipovodňová opatření na
drobných vodních tocích Ústeckého kraje
– sledování pohybu hladin a zajištění
přenosu dat a informací, II.etapa, pro
vydání povolení podle zvláštních
31. 3. 2008
právních předpisů“
243.950,„Dopracování studie proveditelnosti
projektu Protipovodňová opatření na
drobných vodních tocích Ústeckého kraje
– sledování pohybu hladin a zajištění
přenosu dat a informací, I. etapa, pro
vydání povolení podle zvláštních
právních předpisů a vytipování změny
umístění hlásičů Ryjice, Povrly a
Bohyně, včetně zajištění potřebných
správních rozhodnutí podle zvláštních
právních předpisů“
30.6.2008
229.372,50
celkem 1.587.757,50
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Darovací smlouva
uzavřená dle ustan oven í § 628 a násl.
zák ona č. 40 /1964 S b., obča nský záko ník , ve zněn í p ozdější ch
p řed pisů
Číslo dárce :
Číslo obdarovaného :

Smluvní strany
Dárce:
Ústecký kraj

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 882733379/0800

Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Pavel Sedlecký
odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 475 657 171
e-mail
: sedlecky.p@kr-ustecky.cz

a
Obdarovaný:
Severočeské sdružení obcí
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ:
Bankovní spojení

: Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
: Mgr. Janem Kubatou, předsedou
: 47324376
:
č. účtu:

Sdružení je zapsané v registru zájmových sdružení právnických osob pod č. řad. 3
(vnitř./sdruž./3/93 Okresní úřad Most)
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. Pavel Tošovský, výkonný ředitel
telefon, fax
: 475 657 500, 475 657 799
:
e-mail
: reditel@seso.cz; tosovsky.p@kr-ustecky.cz

Registrační list – výpis zájmového sdružení právnických osob (svazek obcí)
obdarovaného tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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DAROVACÍ

SMLOUVU

I.
Předmět daru
1. Dárce je vlastníkem movitých věcí uvedených v příloze č.2 této smlouvy.
II.
Projevy vůle
1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému do jeho vlastnictví předmět daru – movité
věci popsané v čl. I. této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi
a obdarovaný předmět daru – movité věci popsané v čl. I. této smlouvy se vším právním i
faktickým příslušenstvím a součástmi přijímá od dárce do svého výlučného vlastnictví.
2. Dar je dárcem darován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude používat
výhradně za účelem realizace protipovodňových opatření na drobných tocích Ústeckého
kraje. Obdarovaný se zavazuje, že předmět daru bude užívat pouze k účelu, k němuž byl
darován.
3. Pokud obdarovaný bude používat dar k jiným účelům, než stanoví podmínka poskytnutí
daru, je povinen předmět daru dárci vrátit, pokud to není možné, je povinen dárci
poskytnout peněžitou náhradu.

III.
Prohlášení smluvních stran
1. Dárce prohlašuje, že seznámil obdarovaného se stavem převáděných movitých věcí včetně
jejich příslušenství a součástí a že na převáděných movitých věcech neváznou žádné
dluhy, zástavní práva, ani jiné právní vady. Dále dárce prohlašuje, že je oprávněn nakládat
s movitými věcmi, jež jsou předmětem daru a taktéž prohlašuje, že jeho smluvní volnost
není nijak omezena.
2. Obdarovaný prohlašuje, že si převáděné movité věci řádně prohlédl, že mu je jejich stav
dobře znám a že nabývá tyto movité věci ve stavu, v jakém se ke dni převodu nacházejí.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za
obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
2
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2.
3.
4.
5.
6.

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ……………. ze dne …………………
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Tato smlouva je provedena ve ……… vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží ………. vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.
V.
Podpisy smluvních stran

Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V …………….. dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….
Dárce
Ústecký kraj
Ing. Jiří Šulc, hejtman kraje

………………………………………………
Obdarovaný
Severočeské sdružení obcí
Mgr. Jan Kubata, předseda

Přílohy:
Příloha č. 1.
Příloha č. 2.

Registrační list – výpis zájmového sdružení právnických osob (svazek
obcí)
Seznam darovaných dokumentací
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Příloha č. 1.

Registrační list – výpis zájmového sdružení právnických osob (svazek obcí)
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Příloha č. 2 - Seznam darovaných dokumentací
Seznam studií a dokumentací převáděných na Severočeské sdružení obcí, se
sídlem Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 47324376
Inventární
Datum
číslo
pořízení
Název
Cena Kč
„Protipovodňová opatření Ústeckého
kraje – sledování hladin na dosud
nesledovaných vodních tocích a zajištění
přenosu dat a informací“ – pilotní projekt 11/09-00055 18.7.2005
459.935,„Protipovodňová opatření Ústeckého
kraje - ochrana proti povodním z
přívalovým dešťů - sledování hladin na
dosud nesledovaných vodních tocích a
zajištění přenosu dat a informací“.
11/09-00066 20.3.2006
654.500,„Dopracování studie proveditelnosti
projektu Protipovodňová opatření na
drobných vodních tocích Ústeckého kraje
– sledování pohybu hladin a zajištění
přenosu dat a informací, II.etapa, pro
vydání povolení podle zvláštních
právních předpisů“
31. 3. 2008
243.950,„Dopracování studie proveditelnosti
projektu Protipovodňová opatření na
drobných vodních tocích Ústeckého kraje
– sledování pohybu hladin a zajištění
přenosu dat a informací, I. etapa, pro
vydání povolení podle zvláštních
právních předpisů a vytipování změny
umístění hlásičů Ryjice, Povrly a
Bohyně, včetně zajištění potřebných
správních rozhodnutí podle zvláštních
právních předpisů“
30.6.2008
229.372,50
celkem 1.587.757,50
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Statut
komise Ústeckého kraje pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných záměrů
v oboru archeologie
Ústecký kraj vydává na základě § 29 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a
vývoje (dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje“) a v souladu s § 9 odst. 6 nařízení
vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o
hodnocení výzkumných záměrů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády“; )
tento statut:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Hodnotící komise pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných záměrů v oboru
archeologie (dále jen „hodnotící komise“), je odborným poradním orgánem Ústeckého kraje.
Čl. 2
Působnost hodnotící komise
1. Hodnotící komise hodnotí návrhy a výsledky výzkumných záměrů pro účely
poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje dle zákona o podpoře
výzkumu a vývoje. Výsledky své činnosti předkládá orgánům Ústeckého kraje
prostřednictvím Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého
kraje „dále jen odbor“.
2. Hodnotící komise zejména
a) doporučí Ústeckému kraji, které návrhy výzkumných záměrů mají být
postoupeny k hodnocení meziresortní hodnotící komisi,
b) ke každému výzkumnému záměru stanoví nejméně 2 oponenty
c) objektivně a nezaujatě hodnotí návrhy výzkumných záměrů podle stanovených
pravidel a kritérií a na základě posudků oponentů; o výsledku hodnocení
zpracuje protokol, který předkládá Ústeckému kraji,
d) spolupracuje s Ústeckým krajem při kontrole plnění cílů výzkumného záměru
podle § 13 zákona o podpoře výzkumu a vývoje,
e) projednává a předkládá návrhy na řešení problémů souvisejících s hodnocením
návrhů nebo výsledků výzkumných záměrů,
f) projednává stížnosti jiných osob na postup členů hodnotící komise
v souvislosti s jejich činností v hodnotící komisi a zpracovává k nim pro
Ústecký kraj stanovisko.
Čl. 3
Složení hodnotící komise
1.

Hodnotící komise má nejméně 5 členů .

2. Členy hodnotící komise (dále jen „člen“) jmenuje a odvolává Zastupitelstvo
Ústeckého kraje.
3. Požadavky na složení hodnotící komise a podmínky nepodjatosti jejích členů
stanoví § 8 „nařízení vlády“.

Čl. 4
Předseda a místopředseda hodnotící komise
1. V hodnotící komisi se zřizuje funkce předsedy a místopředsedy.
2. Předseda hodnotící komise (dále jen „předseda“) je volen tajným hlasováním
z kandidátů - členů, navržených nejméně dvěma členy; odvolán může být na
návrh nejméně dvou členů rovněž tajným hlasováním.
3. Místopředseda hodnotící komise (dále jen „místopředseda“) je volen z členů
veřejným hlasováním na návrh předsedy. Odvolán může být veřejným
hlasováním na návrh kteréhokoliv z členů.
4. Ke zvolení nebo odvolání předsedy nebo místopředsedy je zapotřebí
nadpoloviční většiny hlasů všech členů.
5.
a)
b)
c)

Předseda
řídí činnost hodnotící komise,
je Ústeckému kraji odpovědný za činnost hodnotící komise,
odpovídá za výkon činností nezbytných pro plynulý chod hodnotící komise
v období mezi jejími jednáními,
d) předkládá Ústeckému kraji prostřednictvím „odboru“ výsledky činnosti
hodnotící komise a podněty z oblasti její působnosti,
e) na žádost vedoucího odboru se zúčastňuje projednávání otázek souvisejících
s činností hodnotící komise Ústeckého kraje, popřípadě v dalších institucích.
e) Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda nebo pověřený
člen.
Čl. 5
Členové
1. Členství v hodnotící komisi je nezastupitelné.
2. Člen se osobně účastní jednání hodnotící komise a aktivně se podílí na její
činnosti.
3. Člen vystupuje při jednáních hodnotící komise nezávisle, jménem svým a
vyjadřuje svůj osobní odborný názor.
4. Další povinnosti členů stanoví § 8 nařízení vlády.
5. Člen má právo na náhradu nutných výdajů účelně vynaložených v přímé
souvislosti s výkonem funkce člena.
6. Člen má právo na finanční odměnu za práci v hodnotící komisi.
Článek 6
Tajemník hodnotící komise
1. Činnost hodnotící komise administrativně a organizačně zajišťuje sekretariát
hodnotící komise (dále jen „ sekretariát“).
2. Funkci sekretariátu vykonává odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu
Ústeckého kraje (dále jen odbor).
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3. Sekretariát zejména připravuje podklady pro práci hodnotící komise, zajišťuje
posudky oponentů a zprostředkovává styk hodnotící komise s Ústeckým
krajem, popřípadě s dalšími institucemi.
4. Za organizační a administrativní záležitosti, související s činností hodnotící
komise a za přenos informací mezi ní a Ústeckým krajem odpovídá tajemník
hodnotící komise (dále jen tajemník).
(2) Tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odboru.
(3) Tajemník není členem hodnotící komise.
(4) Tajemník je povinen účastnit se jednání hodnotící komise.
Článek 7
Jednací řád hodnotící komise
Způsob jednání hodnotící komise upravuje jednací řád, který vydá Ústecký kraj.
Článek 8
Závěrečné ustanovení
1. Tento statut byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.

V Ústí nad Labem dne …………… 2008

........................................................
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

...................................................
Radek Vonka
náměstek a zástupce hejtmana
Ústeckého kraje
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Příloha č. 18 k usnesení č. 33/27Z/2008

Jednací řád
komise Ústeckého kraje pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných záměrů
v oboru archeologie
Ústecký kraj vydává, na základě § 29 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a
vývoje, z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu a vývoje ) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a v souladu s § 9 odst. 6
nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
nařízení vlády) tento jednací řád:
Čl. 1.
Úvodní ustanovení
1. Jednací řád hodnotící komise pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných
záměrů v oboru archeologie (dále jen hodnotící komise), upravuje způsob jednání
komise.
Čl. 2
Příprava jednání hodnotící komise
1. Program jednání komise navrhuje osoba, která jednání svolává.
2. Údaje o termínu a místu jednání hodnotící komise, návrh programu, popřípadě i
podklady pro jednání zašle tajemník hodnotící komise všem jejím členům písemně
nebo elektronickou poštou nejpozději 5 dnů před termínem jednání.
Čl. 3
Jednání hodnotící komise
1. Jednání hodnotící komise svolává vedoucí Odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen odbor) nebo předseda hodnotící komise
nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem jednání.
2. Jednání hodnotící komise je neveřejné. Účast jiných osob na jednání upravuje § 9 odst.
1 nařízení vlády.
3. Jednání hodnotící komise řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti její místopředseda.
Není-li ani jeden z nich přítomen, řídí jednání jimi pověřený člen hodnotící komise
(dále jen člen).
4. V úvodu jednání schvaluje hodnotící komise navržený program. Kterýkoliv člen
komise nebo tajemník má právo navrhnout změnu nebo doplnění programu jednání.
5. Usnesení hodnotící komise se přijímá hlasováním, které je zpravidla veřejné.
Podmínky pro přijetí usnesení stanoví § 9 odst. 2 nařízení vlády.
6. O průběhu jednání pořizuje tajemník písemný zápis. Zápis schvaluje osoba, která
jednání řídila. Schválený zápis zašle tajemník všem členům nejpozději do 14
kalendářních dnů od termínu konání jednání.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací řád byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
..................
V Ústí nad Labem dne:

.............................................................
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

....................................................
Radek Vonka
náměstek a zástupce hejtmana
Ústeckého kraje
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Příloha č. 19 k usnesení č. 34/27Z/2008

Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
stanovil podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

náležitosti pro předložení návrhu výzkumného záměru s předpokládaným
termínem zahájení od 1. ledna 2010
pro veřejnou výzkumnou instituci Ústav archeologické památkové péče severozápadních
Čech, v. v. i., zřízenou Ústeckým krajem

1. Obsah výzkumného záměru
Výzkumný záměr vymezuje předmět výzkumné činnosti uchazeče v základním nebo
aplikovaném výzkumu (s výjimkou průmyslového výzkumu), její cíle, strategii a metody,
uznané náklady a předpokládané výsledky na období 5-7 let. Výzkumný záměr má věcně
ucelený charakter, není tvořen separátními a vzájemně nesouvisejícími výzkumnými
činnostmi. Předmět výzkumného záměru je z oblasti hlavní výzkumné činnosti uchazeče,
v níž už dosáhl prokazatelné výsledky, má pro tuto výzkumnou činnost vytvořené základní
prostorové, personální a materiálně technické podmínky a je jeho dlouhodobým koncepčním
záměrem tuto oblast rozvíjet.
2. Členění výzkumného záměru
Návrh výzkumného záměru se člení na část textovou, část tabulkovou a přílohy.
2.1. Textová část
Textová část návrhu výzkumného záměru obsahuje podle § 5 odst. 2 nařízení vlády
č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o
hodnocení výzkumných záměrů, v rozsahu stanoveném textovými formuláři pro předložení
návrhu výzkumného záměru základní informace o uchazeči v českém jazyce a popis
výzkumného záměru v českém a anglickém jazyce.
2.2. Tabulková část
Tabulková část návrhu výzkumného záměru obsahuje:
- vybrané základní informace o uchazeči a návrhu výzkumného záměru stanovené v § 3
nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, v rozsahu
stanoveném tabulkovým formulářem pro předložení návrhu výzkumného záměru,
- kalkulaci uznaných nákladů,
popřípadě jméno a název pracoviště osob, které jsou podle názoru uchazeče o
institucionální podporu výzkumného záměru vůči uchazeči nebo výzkumnému záměru
podjatá.
2.3. Přílohy
Přílohy návrhu výzkumného záměru tvoří:
- výroční zprávy o činnosti uchazeče za posledních 5 let, pokud existují
- dokumenty, jimiž uchazeč prokazuje způsobilost k řešení výzkumného záměru podle
bodu 3.2.

3. Způsobilost uchazeče k řešení výzkumného záměru
3.1. Odborné předpoklady
Odborné předpoklady k řešení výzkumného záměru má uchazeč, který
- ve výzkumné činnosti, jež je předmětem výzkumného záměru, dosáhl prokazatelných
výsledků,
- má pro řešení výzkumného záměru vytvořené základní prostorové a materiálně
technické podmínky,
- má pro řešení výzkumného záměru sestavený řešitelský tým, jehož kvalifikační
struktura a pracovní kapacita je adekvátní předmětu a rozsahu výzkumné činnosti,
cílům, strategii a předpokládaným výsledkům. Pracovní kapacita řešitelského týmu je
zpravidla alespoň 10 přepočtených pracovních úvazků. Výzkumné činnosti, pro jejichž
realizaci je potřebná pracovní kapacita 5 nebo méně přepočtených úvazků, svým
rozsahem nesplňují charakteristiku výzkumného záměru uvedenou v bodě 1. Pracovní
kapacita jednotlivých výzkumných pracovníků – členů řešitelského týmu na řešení
výzkumného záměru činí alespoň 50 % pracovního úvazku. (Pracovním úvazkem se
rozumí pracovní doba 40 hodin týdně.)
Odborné předpoklady k řešení výzkumného záměru uchazeč prokazuje popisem v návrhu
výzkumného záměru podle bodu 2.
3.2. Další podmínky způsobilosti uchazeče k řešení výzkumného záměru
Další podmínky způsobilosti uchazeče k řešení výzkumného záměru a způsob jejich
prokazování stanoví § 28 zákona.
4. Způsob předložení návrhu výzkumného záměru
Textová část a tabulková část návrhu výzkumného záměru musí být vypracovány
elektronicky na formulářích vytvořených poskytovatelem. Formuláře včetně stručného
návodu k jejich vyplnění jsou k dispozici na internetových stránkách Ústeckého kraje
www.kr.ustecky.cz.
Vypracované textové části a tabulková část musí být uloženy na nosiči dat v souborech
Info.rtf, Text_CZ.rtf, Text_ENG.rtf a Tabulky.xls. Nosič dat nesmí obsahovat jiné soubory
než uvedené. Na nosiči dat musí být uveden identifikační kód výzkumného záměru
(USC0000000000).
Přílohy, jimiž uchazeč prokazuje svou způsobilost k řešení výzkumného záměru, se
předkládají v tištěné podobě. Výroční zprávy o činnosti uchazeče mohou mít formu tištěnou
nebo elektronickou na nosiči dat nebo v síti internet.
Návrh výzkumného záměru předkládá uchazeč poskytovateli v uzavřeném obalu, který je na
uzavření opatřen razítkem uchazeče a označen „Neotvírat – návrh výzkumného záměru“ a
identifikačním kódem výzkumného záměru (USC0000000000). Obal musí obsahovat:
- 1 originální výtisk textové části (základní informace o uchazeči v českém jazyce, popis
výzkumného záměru v českém a anglickém jazyce), 1 originální výtisk tabulkové části,
přílohy a nosič dat se soubory Info.rtf, Text_CZ.rtf, Text_ENG.rtf a Tabulky.xls v obálce
označené nápisem „Originál“ a identifikačním kódem výzkumného záměru,
- 1 kopii textové části (základní informace o uchazeči v českém jazyce, popis výzkumného
záměru v českém a anglickém jazyce) a 1 kopii tabulkové části v obálce označené nápisem
„Kopie“ a identifikačním kódem výzkumného záměru.
Textové části a tabulková část v obálkách musí být oddělené a volně ložené, originály musí
obsahovat originální podpisy a razítka.
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5. Způsob doručení, doba a místo přijímání návrhu výzkumného záměru
Návrh výzkumného záměru lze doručit poštou na adresu
Ústecký kraj, Krajský úřad
odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
nebo osobně podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje v pracovních dnech v pondělí a ve
středu od....do..... hodin, v úterý a ve čtvrtek od.... do.... hodin a v pátek od ....do ......hod..
Návrh výzkumného záměru lze Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a
památkové péče podávat do 27. února 2009 do 12 hodin. Do této doby musí být doručen i
návrh zasílaný poštou.
6. Rozsah údajů o předloženém návrhu výzkumného záměrů a o uchazeči určených ke
zveřejnění
Ústecký kraj může zveřejnit tyto údaje o předloženém návrhu výzkumného záměru a o
uchazeči:
- identifikační kód, název, anotace, hlavní a vedlejší obor a uznané náklady návrhu
výzkumného záměru,
- název uchazeče, resp. vykonavatele
- jméno, příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele.
7. Poskytnutí institucionální podpory
O poskytnutí institucionální podpory a jejím podílu na úhradě uznaných nákladů rozhodne
poskytovatel na základě
- výsledků hodnocení provedeného podle § 29 zákona a podle stanovených kritérií,
- disponibilních prostředků v rozpočtové kapitole Ústeckého kraje dle rozpočtového výhledu
na léta 2009-2013, schváleného usn. č. 10/26Z//2008 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze
dne 25. 6. 2008.
Předpoklad poskytnutí institucionální podpory Ústeckým krajem na výzkumný záměr
zahajovaný od 1. 1. 2010 ve výši do 5 mil Kč.
8. Informace pro uchazeče:
Dotazy technického charakteru související s vyplňováním formulářů uplatňujte na e-mailové
adrese: tulisova.i@kr-ustecky.cz , tel. 475 657 255.
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Příloha č. 20 k usnesení č. 34/27Z/2008
Kriteria hodnocení návrhu výzkumného záměru s předpokládaným
zahájením od 1. 1. 2010
1. Vylučovací kriteria
2. Kriteria hodnocení návrhu výzkumného záměru oponentem
3. Kriteria hodnocení návrhu výzkumného záměru hodnotící komisí

1. Vylučovací kritéria
Nesplnění kteréhokoliv z vylučovacích kritérií je důvodem vyloučení návrhu výzkumného
záměru z hodnocení podle kritérií pro hodnocení návrhu výzkumného záměru oponentem a
hodnotící komisí a důvodem neposkytnutí institucionální podpory.
Formální požadavky na předložení návrhu výzkumného záměru stanovené
náležitostmi pro předložení návrhu výzkumného záměru s termínem zahájení od 1. ledna
2010
1.1. Způsob předložení
1.2. Termín předložení
2. Prokázání způsobilosti uchazeče k řešení výzkumného záměru podle § 28 zákona č.
130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
3. Požadavky na výzkumný záměr stanovené náležitostmi pro předložení návrhu
výzkumného záměru s termínem zahájení od 1. ledna 2010
3.1. Doba řešení (termín zahájení 1. ledna 2010, doba řešení 5-7 let)
3.2. Charakter výzkumné činnosti (základní a aplikovaný výzkum s vyloučením
průmyslového výzkumu a vývoje)
3.3. Věcná ucelenost (výzkumný záměr nezahrnuje vzájemně nesouvisející separátní
výzkumné činnosti)
3.4. Pracovní kapacita řešitelského týmu (alespoň 10 přepočtených pracovních úvazků,
resp. alespoň 5 přepočtených pracovních úvazků a existují objektivní důvody, proč
nedosahuje alespoň 10 přepočtených pracovních úvazků)
3.5. Pracovní kapacita výzkumných pracovníků (každý výzkumný pracovník v D.1 má
pracovní úvazek na výzkumném záměru alespoň 50 %)

1.

2. Kritéria hodnocení návrhu výzkumného záměru oponentem
Návrh výzkumného záměru, který nebyl vyloučen z hodnocení podle vylučovacích kritérií,
bude hodnocen 2 oponenty podle níže uvedených kritérií. Každé kritérium (s výjimkou
kritéria 4.3) se hodnotí podle několika subkritérií. Subkritéria jsou hodnocena metodou
bodování (scoring) se slovním zdůvodněním. Výsledný počet bodů dosažených v daném
kritériu je součtem bodů subkritérií. Kritérium 4.3 je nepovinné a nehodnotí se metodou
bodování.
Kritérium
1. Výzkumný potenciál návrhu výzkumného záměru
1.1. Orientace v problematice, která je předmětem řešení VZ
1.2. Předmět a cíle řešení
1.3. Očekávané výsledky
2. Realizace výzkumného záměru
2.1. Harmonogram řešení
2.2. Řízení, strategie a metody řešení
3. Výzkumný potenciál uchazeče
3.1. Odborné renomé uchazeče
3.2. Mezinárodní spolupráce
3.3. Dosavadní výsledky
4. Podmínky a předpoklady k řešení
4.1. Materiálně technické zabezpečení
4.2. Personální zabezpečení
4.2.1. Kvalifikační struktura
4.2.2. Pracovní kapacita
4.2.3. Věková struktura
4.3. Finanční zabezpečení

Počet bodů
30
10
10
10
10
5
5
40
10
10
20
20
5
15
5
5
5
0

Celkem

100

1.1. Orientace v problematice, která je předmětem řešení VZ
Posuzuje se, do jaké míry je vykonavatel obeznámen se světovými trendy v oboru, aktuálními
směry výzkumu v oboru, současnou úrovní poznání a sítí pracovišť, která se danou
problematikou zabývají.
1.2. Předmět a cíle řešení
Posuzuje se, do jaké míry předmět a cíle řešení spoluvytvářejí nebo sledují současné trendy
rozvoje oboru, zda a jak mohou přispět k rozvoji oboru, k rozšíření nebo prohloubení
současné úrovně poznání nebo k aplikaci a využití poznatků.
1.3. Očekávané výsledky
Posuzují se očekávané výsledky jakožto ukazatelé plnění cílů řešení, pravděpodobnost, resp.
reálnost jejich dosažení a způsob, resp. forma jejich uplatnění.
2.1. Harmonogram řešení
Posuzuje se časový plán řešení a plnění cílů (etapizace), jeho adekvátnost cílům a
očekávaným výsledkům, reálnost jeho plnění, pravděpodobnost dodržení jednotlivých etap.
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2.2. Řízení, strategie a metody řešení
Posuzuje se realizační stránka výzkumného záměru z hlediska reálnosti splnění cílů a
dosažení očekávaných výsledků.
3.1. Odborné renomé uchazeče
Posuzuje se, jak je vykonavatel v oboru etablován, jaký je jeho dosavadní podíl na výzkumné
činnosti, která je předmětem řešení, zda a jakou měrou přispěl k rozvoji oboru, k rozšíření
poznatkové základny nebo aplikaci a využití poznatků.
3.2. Mezinárodní spolupráce
Posuzují se formy a intenzita zapojení vykonavatele a řešitelského týmu do mezinárodních
výzkumných sítí a jejich výzkumných aktivit.
3.3. Dosavadní výsledky
Posuzují se dosavadní výsledky výzkumu a vývoje členů řešitelského týmu z hlediska
množství, formy a přínosu již dosažených výsledků k rozvoji oboru, rozšíření nebo
prohloubení jeho poznatkové základny nebo k aplikaci a využití poznatků.
4.1. Materiálně technické zabezpečení
Posuzuje se realizační stránka řešení výzkumného záměru z hlediska míry dosažení technické
a přístrojové úrovně, která je nutným předpokladem pro plnění cílů, dosažení očekávaných
výsledků a užití deklarovaných metod řešení.
4.2. Personální zabezpečení
Posuzuje se personální stránka realizace výzkumného záměru.
4.2.1. Kvalifikační struktura
Posuzují se oborová a kvalifikační struktura, stěžejní činnosti členů řešitelského týmu
(D.1 a D.2) a zajištění podpůrných činností z hlediska míry dosažení personální
struktury, která je nutným předpokladem pro realizaci cílů výzkumného záměru.
4.2.2. Pracovní kapacita
Posuzuje se, zda pracovní kapacita a proporce činností odpovídají rozsahu prací a
náročnosti cílů.
4.2.3. Stabilita a perspektiva
Posuzuje se dlouhodobá stabilita, možnosti rozvoje a perspektivy řešitelského týmu
z hlediska zastoupení renomovaných i perspektivních výzkumných zaměstnanců
uchazeče (D.1) a z hlediska jejich věkové struktury.
4.3. Finanční zabezpečení
Kritérium je nepovinné a nehodnotí se metodou bodování. Posuzují se uznané náklady
výzkumného záměru z hlediska jejich výše a věcného odůvodnění pro řešení výzkumného
záměru.
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3. Kritéria hodnocení návrhu výzkumného záměru hodnotící komisí
Návrh výzkumného záměru, který nebyl vyloučen z hodnocení podle vylučovacích kritérií,
bude hodnocen hodnotící komisí podle níže uvedených kritérií. Každé kritérium se hodnotí
metodou bodování (scoring) se slovním zdůvodněním. Každé kritérium s výjimkou kritéria 3
se skóruje podle několika subkritérií, výsledný počet bodů dosažených v daném kritériu je
součtem bodů subkritérií.

1.

2.

3.
4.

Kritérium
Přínos výzkumného záměru
1.1. Výzkumný potenciál cílů řešení
1.2. Přínos očekávaných výsledků
Připravenost k řešení
2.1. Ujasněnost cílů a očekávaných výsledků
2.2. Průběh realizace (časový harmonogram, řízení a metodika řešení,
kontrolovatelnost)
2.3. Mezinárodní spolupráce
2.4. Dosavadní výsledky
2.5. Materiálně technické zabezpečení
2.6. Personální zabezpečení
2.6.1. Dlouhodobá stabilita řešitelského týmu
2.6.2. Pracovní kapacita řešitelského týmu
2.7. Finanční zabezpečení
2.7.1. Přiměřenost
2.7.2. Věcné posouzení uznaných nákladů
Proveditelnost
Vazba na strategické dokumenty
4.1. Dlouhodobý záměr výzkumu a vývoje uchazeče
4.2. Národní politika výzkumu a vývoje
4.3. Dlouhodobé základní směry výzkumu

Celkem

Počet bodů
40
20
20
170
20
15
30
50
10
30
15
15
15
15
0
20
30
10
10
10

260

1.1. Výzkumný potenciál cílů řešení
Posuzuje se, zda a do jaké míry cíle řešení spoluvytvářejí nebo sledují současné trendy
rozvoje oboru, přinášejí nové myšlenky, formulují nové koncepce.
1.2. Přínos očekávaných výsledků
Posuzuje se, zda a jak mohou očekávané výsledky přispět k rozvoji oboru, k rozšíření nebo
prohloubení současné úrovně poznání nebo k aplikaci a využití poznatků, posuzuje se jejich
potencionální dopad z hlediska časového a teritoriálního.
2.1. Ujasněnost cílů a očekávaných výsledků
Posuzuje se, zda jsou cíle jasně a konkrétně formulované, do jaké míry očekávané výsledky
naplňují cíle řešení, posuzuje se kontrolovatelnost splnění cílů a dosažení výsledků.
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2.2. Průběh realizace
Posuzuje se časové rozvržení řešení a způsob řízení a řešení vzhledem k rozsahu, náročnosti a
významu stanovených cílů, z hlediska pravděpodobnosti splnění cílů a dosažení výsledků.
2.3. Mezinárodní spolupráce
Posuzují se formy a intenzita zapojení vykonavatele a řešitelského týmu do mezinárodních
výzkumných sítí a jejich výzkumných aktivit.
2.4. Dosavadní výsledky
Posuzuje se dosavadní podíl vykonavatele a řešitelského týmu na výzkumné činnosti, která je
předmětem řešení, a dosavadní výsledky výzkumu a vývoje vykonavatele a členů řešitelského
týmu z hlediska množství, formy a přínosu již dosažených výsledků k rozvoji oboru, rozšíření
nebo prohloubení jeho poznatkové základny nebo k aplikaci a využití poznatků.
2.5. Materiálně technické zabezpečení
Posuzuje se realizační stránka řešení výzkumného záměru z hlediska míry dosažení technické
a přístrojové úrovně, která je nutným předpokladem pro plnění cílů, dosažení očekávaných
výsledků a užití deklarovaných metod řešení.
2.6. Personální zabezpečení
Posuzuje se personální stránka realizace výzkumného záměru.
2.6.1. Dlouhodobá stabilita řešitelského týmu
Posuzuje se oborová, kvalifikační a věková struktura a perspektiva řešitelského týmu
z hlediska předpokladu dlouhodobé stability týmu a realizovatelnosti výzkumného
záměru.
2.6.2. Pracovní kapacita řešitelského týmu
Posuzuje se pracovní kapacita a proporce činností z hlediska náročnosti cílů a rozsahu
prací.
2.7. Finanční zabezpečení
Posuzují se navržené uznané náklady výzkumného záměru z hlediska jejich výše a věcného
odůvodnění pro řešení výzkumného záměru.
3.Proveditelnost
Posuzují se vyváženost výzkumného záměru a rizika řešení.
4. Vazba na strategické dokumenty
Posuzuje se souvislost výzkumného záměru s dlouhodobým záměrem výzkumu a vývoje
uchazeče, zda výzkumný záměr naplňuje cíle Národní politiky výzkumu a vývoje ČR a
koresponduje s Dlouhodobými základními směry výzkumu
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Tato smlouva o úv ru byla uzav ena podle § 497 a násl. zákona . 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními
stranami:

1.

Ústecký kraj

se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PS : 400 02, I : 70892156
(dále jen "Dlužník")
2.

eská spo itelna, a.s.

se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS : 14000, I : 45244782, zapsaná v obchodním
rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
jako agent, aranžér úv ru a jeden z v itel (v jednotlivých pozicích dále jen jako "Agent",
"Aranžér" a "V itel")
3.

Komer ní banka, a.s.

se sídlem Praha 1, Na P íkop 33 p. 969, PS : 11407, I : 45317054, zapsaná v obchodním
rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360
jako aranžér úv ru a jeden z v itel (v jednotlivých pozicích dále jen jako "Aranžér" a
"V itel")
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Úvodní ustanovení:
Smluvní strany mají v úmyslu v souladu s Ve ejnou zakázkou dohodnout podmínky, za
kterých V itelé poskytnou Dlužníkovi dlouhodobý klubový úv r (úv rový rámec) do výše
CZK 2.500.000.000,- (slovy: dv miliardy p t set milion korun eských) za ú elem pokrytí
finan ních pot eb souvisejících s p edfinancováním výdaj na realizaci konkrétních projekt ,
které budou následn uhrazeny z prost edk státního rozpo tu R a prost edk z EU, v etn
projekt Regionálního opera ního programu Severozápad.

1.

DEFINICE A INTERPRETACE
1.1. Definice:
Následující výrazy s po áte ními velkými písmeny mají v této Smlouv následující
význam:
"Agent"

znamená smluvní stranu takto ozna enou výše u identifikace
smluvních stran této Smlouvy pov enou V iteli;
(A) výkonem ur itých administrativních funkcí,
(B)

provád ním platebního styku s Dlužníkem související
s poskytnutým úv rem,

a to za podmínek stanovených touto Smlouvou. Pokud nastane
zm na Agenta v souladu s touto Smlouvou, bude Agent
znamenat nového agenta, ur eného v souladu s touto Smlouvou
a oznámeného Dlužníkovi.
"Agentský ú et"

znamená vlastní ú et Agenta, prost ednictvím kterého jsou
provád ny platby V itel ve prosp ch Dlužníka a platby
Dlužníka ve prosp ch V itel ve smyslu lánku 6.2 této
Smlouvy ................../0800 nebo jiný ú et, který Agent jako
Agentský ú et oznámí Dlužníkovi a V itel m v souladu s
lánkem 6.2.5.

"Aranžér"

znamená každou smluvní stranu takto ozna enou výše u
specifikace smluvních stran této Smlouvy pov enou
Dlužníkem obstaráním Úv ru; pokud není v této Smlouv
výslovn uvedeno jinak, závazky Aranžéra jsou spln ny
uzav ením této Smlouvy a tato Smlouva nezakládá Aranžérovi
žádné další závazky.

"Bankovní den"

znamená pracovní den (jiný než sobota nebo ned le, a jiný než
den pracovního klidu ve smyslu ustanovení § 3 zákona .
245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o
dnech pracovního klidu, ve zn ní pozd jších p edpis ), ve
kterém poskytují v eské republice banky b žn služby
ve ejnosti.

"CZK"

znamená zákonnou m nu eské republiky.
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" ástka erpání"

znamená ástku každého jednotlivého erpání.

" ástka úv ru"

znamená ástku CZK 2.500.000.000,- (slovy: dv miliardy p t
set milion korun eských).

" erpání"

znamená každé jednotlivé erpání Úv ru Dlužníkem podle této
Smlouvy.

" eské ú etní
standardy"

" NB"

"Datum kone né
splatnosti"

znamená veškerá pravidla a podmínky, které jsou stanoveny v
obecn závazných ú etních p edpisech
eské republiky,
zejména v zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní
pozd jších p edpis , a v souvisejících právních p edpisech.
znamená
eskou národní banku, p ípadn
jakoukoliv
nástupnickou instituci nebo orgán, který m že v budoucnu
p evzít kompetence eské národní banky nebo jejich ást.
znamená 31.12.2013

"Den erpání"

znamená den ur ený Agentem na základ Žádosti o erpání, ke
kterému bude provedeno erpání.

"Deriváty"

znamenají pen zi ocenitelná práva a závazky, jejichž hodnota se
vztahuje k cenným papír m nebo je odvozena z cenných papír ,
komodit, m n, jiných majetkových hodnot, úrokových m r,
kurzových index nebo jakýchkoliv jiných faktor stanovených
pro tento ú el, a ke smlouvám nebo ze smluv o nich.

"Dlužník"

znamená smluvní stranu takto ozna enou výše u specifikace
smluvních stran této Smlouvy.

"Finan ní
zadluženost"

znamená ve vztahu k jakékoli osob :
(A) veškeré pen žní závazky p íslušné osoby na vrácení
do asn poskytnutých pen žních prost edk , zejména
úv r , p j ek, vklad , depozit a záloh nebo
(B) veškeré pen žní závazky p íslušné osoby vyplývající z
dluhopis , sm nek, šek a jiných cenných papír
zt les ujících pohledávku nebo
(C) veškeré pen žní závazky (existující i podmín né)
p íslušné osoby k zaplacení ástek splatných na základ
akreditivu, bankovní záruky, akceptace sm nky nebo
šeku, nebo ru ení za závazky p íslušné osoby nebo
(D) veškeré pen žní závazky p íslušné osoby vyplývající z
obchod s Deriváty nebo
(E) veškeré pen žní závazky p íslušné osoby vyplývající z
jakékoli nájemní smlouvy s možností odkupu, leasingu
nebo jakéhokoli splátkového nákupu majetku i služeb
nebo v souvislosti s prodejem majetku nebo služeb s
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podmínkami i výhradami nebo se závazkem ke zp tnému
odkupu nebo
(F)

"Jistina "

veškeré závazky p íslušné osoby (existující i podmín né)
vyplývající ze záruky, dluhopisu, sm nky, šeku i jiného
cenného papíru zt les ující pohledávku, odškodn ní i
jiného pen žního závazku týkající se jakékoli Finan ní
zadluženosti jakékoli jiné osoby nebo

(G) jakékoli jiné pen žní závazky (existující i podmín né)
p ijaté na základ smluv i jiných úkon majících výše
uvedený dopad (bez ohledu na p ípadné jiné posouzení
takových závazk z pohledu eských ú etních standard
nebo jiných aplikovaných ú etních pravidel).
znamená v kterýkoli okamžik sou et všech pen žních
prost edk erpaných avšak nesplacených v rámci Úv ru.

"Kota ní den"

znamená ve vztahu k jakémukoliv Úrokovému období druhý
(2.) Bankovní den p ed za átkem takového Úrokového období,
respektive, pro stanovení po áte ní výše úroku z prodlení dle
lánku 7.1, první den prodlení s p íslušnou platbou.

"Kreditní událost"

znamená výskyt kterékoli skute nosti uvedené v lánku 11.1
této Smlouvy bez ohledu na p í inu jejího vzniku.

"Lh ta pro erpání" znamená období od 1.1.2009 do 31.12.2011.
"Majoritní v itelé" znamená V itele:
(A) jejichž Podíl iní více než 66,67% Jistiny Úv ru
(vyjád eno v M n úv ru); nebo
(B) nebylo-li k danému okamžiku ješt Dlužníkovi poskytnuto
žádné erpání, jejichž Závazky dohromady iní více než
66,67% sou tu všech Závazk (vyjád eno v M n úv ru);
nebo
(C) nebylo-li k danému okamžiku ješt Dlužníkovi poskytnuto
žádné erpání a ástka úv ru byla snížena na nulu,
jejichž Závazky dohromady inily více než 66,67%
ástky úv ru bezprost edn
p ed tímto snížením
(vyjád eno v M n úv ru).
"Marže"

znamená marži ve výši 0,49% per annum.

"M na erpání"

znamená CZK.

"M na úv ru"

znamená CZK.

"Oprávn ná osoba" znamená osobu nebo osoby jednající jménem Dlužníka i
Dlužníka zastupující, která je oprávn na nebo které jsou
oprávn ny komunikovat s V iteli, respektive s Agentem v
souvislosti s Úv rovými dokumenty, tj. podávat oznámení a
sd lení, v etn oznámení o erpání. Seznam a podpisové vzory
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Oprávn ných osob doru í Dlužník Agentovi p ed prvním
erpáním.
"Podíl"

znamená podíl každého V itele, který se ur uje:
(A) ve vztahu k V iteli, který poskytl pen žní prost edky ve
prosp ch Dlužníka v rámci kteréhokoliv erpání, podle
pom ru nesplacených pen žních prost edk poskytnutých
p íslušným V itelem ve prosp ch Dlužníka v rámci
všech erpání v i Jistin , p ípadn zvýšený o Podíl
nabytý tímto V itelem od jiného V itele;
(B)

ve vztahu k V iteli, který nabyl Podíl od jiného V itele,
podle výše Podílu nabytého dle Potvrzení o zm n
v itele.

"Podmínky erpání" znamená podmínky uvedené v lánku 3.3, které jsou odkládací
podmínkou vzniku povinnosti V itel poskytnout Dlužníkovi
Úv r.
"Podstatná
negativní zm na"

"Potvrzení
o zm n v itele"
"PRIBOR"

znamená zm nu v
ekonomické situaci,
V itel podstatným
Dlužníka plnit ádn
Smlouvy.

p íjmech, majetku, právní, finan ní i
která m že dle od vodn ného názoru
zp sobem negativn ovlivnit schopnost
a v as své povinnosti a závazky dle této

má význam uvedený v lánku 14.3.
znamená úrokovou sazbu per annum zjišt nou agentem na
základ :
(A) sazby, která je uvedena na p íslušné stránce informa ního
systému REUTERS nebo TELERATE, dle volby Agenta,
(nebo jakéhokoliv nástupnického informa ního systému)
pro CZK pro p íslušné období p ibližn v 11:00 hodin
asu v Kota ní den; nebo

"Projekt"

(B)

pokud nebude možné ur it sazbu PRIBOR podle výše
uvedeného písmena (A) této definice, aritmetického
pr m ru (zaokrouhleného na celé šestnáctiny procenta
nahoru) úrokových sazeb pro mezibankovní depozita v
CZK na ástku odpovídající Jistin a na období splatnosti
shodné s Úrokovým obdobím nebo takovému období
nejbližší, nabídnutých p ibližn v 11:00 hodin v Kota ní
den Referen ními bankami; nebo

(C)

pokud se nepoda í PRIBOR stanovit ani postupem dle
písmena (B) budou použita ustanovení lánk 4.1.7 a
4.1.8.

znamená projekt financovaný z Úv ru.
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"Smlouva"
"Smlouva
o spolupráci"

znamená tuto Smlouvu o úv ru.
znamená smlouvu o vzájemné sou innosti p i pln ní Ve ejné
zakázky uzav enou mezi Aranžéry dne…………..

"Úrokové období"

znamená ve vztahu ke každému erpání období t í (3) m síc ,
které kon í v poslední den každého kalendá ního tvrtletí, s
výjimkou prvního Úrokového období, které trvá ode Dne
erpání (v etn tohoto dne) do posledního dne téhož
kalendá ního tvrtletí (v etn tohoto dne). Není-li poslední den
Úrokového období Bankovním dnem, má se za to, že posledním
dnem b žného Úrokového období je bezprost edn následující
Bankovní den a b žné Úrokové období se prodlouží do tohoto
dne. Následující Úrokové období skon í ve sv j p vodn
stanovený poslední den. Poslední úrokové období skon í v Den
kone né splatnosti.

"Úv r"

znamená dlouhodobý klubový úv r, který se V itelé zavazují
poskytnout Dlužníkovi za podmínek stanovených v této
Smlouv .

"Ve ejná zakázka" znamená ve ejnou zakázku "Poskytnutí úv rového rámce pro
Ústecký kraj" publikovanou pod ev. . VZ 60017807 na
centrální adrese.
"V itel"

"Zadávací
dokumentace "

znamená každou smluvní stranu takto ozna enou výše u
identifikace smluvních stran této Smlouvy, která je V itelem
ke dni uzav ení této Smlouvy. V itel, který nabude Závazek
nebo Podíl nebo jejich ást jiného V itele, se stane
"V itelem" ke dni ú innosti zm ny v itele. V itel p estává
být "V itelem" v p ípad , že sv j celý Závazek a celý sv j
Podíl p evede v souladu s touto Smlouvu na jinou osobu.
znamená zadávací dokumentaci Ve ejné zakázky.

"Zajišt ní"

znamená jakoukoliv formu zajišt ní závazku, která je z ízena ve
vztahu k jakékoli osob
i jakémukoliv sou asnému i
budoucímu majetku, zejména jakákoli právní konstrukce
týkající se ru ení, zástavního nebo zadržovacího práva,
zajiš ovacího p evodu práva nebo pohledávky, vázání nebo
blokace pen žních prost edk , smluvních pokut, zapo tení
(s výjimkou jednostranného zapo tení ze strany jiné osoby, než
Dlužníka), notá ských i exekutorských zápis o p ímé
vykonatelnosti, p istoupení k závazku, slibu odškodn ní,
vinkulace pojistného pln ní nebo jakákoli jiná konstrukce, na
jejímž základ má jakákoliv osoba právo k cizí v ci nebo
cizímu majetku, sou asnému nebo budoucímu, a/nebo na
p ednostní uspokojení své pohledávky v i jakékoli osob i
jejímu majetku, a to bez ohledu na to, je-li takto zajiš ován
závazek vlastní nebo cizí

"Závazek"

znamená:
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(A) ve vztahu k V iteli, který je V itelem ke dni uzav ení
této Smlouvy, závazek tohoto V itele poskytnout na
základ této Smlouvy Dlužníkovi pen žní prost edky do
výše sou tu ástky, která je uvedena v CZK u obchodní
firmy tohoto V itele v P íloze 1.1 , p ípadn zvýšenou o
ástku odpovídající výši Závazku nebo jeho ásti nabyté
tímto V itelem od jiného V itele na základ Potvrzení o
zm n V itele; a
(B) ve vztahu k V iteli, který se stal V itelem po dni
uzav ení této Smlouvy, závazek tohoto V itele
poskytnout na základ této Smlouvy Dlužníkovi pen žní
prost edky do výše ástky Závazku nabyté tímto
V itelem od jiného V itele na základ Potvrzení o
zm n V itele,
a to v té mí e, ve které tento závazek nebyl zrušen, snížen nebo
p eveden podle této Smlouvy. Ustanovení lánku 12.1 tímto
není dot eno
"Žádost o erpání"

znamená žádost o erpání p edkládanou Dlužníkem v souladu s
lánkem 3.1.

1.2. Interpretace:
Jakýkoliv odkaz v této Smlouv na:
1.2.1. " lánky", "odstavce", "písmena" a "p ílohy" znamenají odkazy na lánky,
odstavce, písmena a p ílohy této Smlouvy, není-li uvedeno n co jiného. Obsah,
názvy lánk , odstavc , písmen a p íloh použité v této Smlouv jsou do
Smlouvy za len ny pouze z d vodu p ehlednosti a nejsou považovány za
sou ást smluvních ujednání dle této Smlouvy;
1.2.2. definice uvedené v lánku 1.1 zahrnují, pokud z kontextu nevyplývá jinak,
jednotná i množná ísla definovaných pojm ;
1.2.3. výraz "v etn ", "zejména", "na p íklad" p edstavují p íkladný (demonstrativní)
a nikoliv vy erpávající (taxativní) vý et položek následujících za takovým
odkazem;
1.2.4. "majetek" zahrnuje veškeré v ci, pohledávky a jiná práva a pen zi ocenitelné
hodnoty (v etn ochranných známek);
1.2.5. "smlouvu", "dohodu", "dokument" i "instrument" se budou vykládat tak, že
zahrnují zárove i odkaz na jakýkoli jejich dodatek, zm nu i nahrazení;
1.2.6. "smluvní stranu" i "ú astníka" nebo "adresáta" smlouvy, dohody, dokumentu
i jiného instrumentu zahrnuje v rozsahu vyplývajícím z dohody stran a
právních p edpis , také právní nástupce a postupníky p íslušných osob;
1.2.7. "osobu" znamenají odkaz na fyzické osoby, právnické osoby, orgány státní
správy a samosprávy, sdružení bez právní subjektivity, konsorcia, fondy a
veškeré ostatní osoby, které vystupují pod spole ným jménem;
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1.2.8. "zákony" i "právní p edpisy" a jejich jednotlivá ustanovení znamenají odkaz
na veškeré právní p edpisy a mezinárodní smlouvy a veškeré jejich sou ásti,
p ílohy a zm ny, dodatky i náhrady, platné a ú inné v p íslušném ase na
p íslušném míst pro p íslušné osoby;
1.2.9. " as" nebo "hodiny" znamenají, pokud není výslovn uvedeno jinak, odkaz na
st edoevropský as, p ípadn na letní as platný v eské republice;
1.2.10. "dan a poplatky" zahrnuje jakoukoli da , clo, pojistné na ve ejném
zdravotním pojišt ní a sociálním zabezpe ením, p ísp vek na státní politiku
zam stnanosti a další dávky, poplatky i obdobné platby (v etn pokut i
penále, které se platí v souvislosti s nedodržením v asného a ádného zaplacení
dan );
1.2.11. "DPH" a "da z p idané hodnoty" znamená da z p idané hodnoty, pop .
obdobnou nep ímou da , která je uvalena v p íslušné da ové jurisdikci;
1.2.12. "názor V itel " nebo na "formu a obsah uspokojivý pro v itele" znamená
takový názor, respektive takovou formu, který mohou V itelé rozumn
uplatnit a požadovat v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého
obchodního styku.
2.

ÚV R
2.1. Typ úv ru:
Za podmínek stanovených touto Smlouvou se V itelé zavazují poskytnout
Dlužníkovi Úv r.
2.2. Forma erpání
Dlužník bude oprávn n erpat Úv r formou jednoho (1) nebo více
erpání.

erpání v M n

2.3. Lh ta pro erpání:
Dlužník bude oprávn n erpat Úv r ve Lh t pro erpání. Po uplynutí Lh ty pro
erpání není Dlužník oprávn n erpat nevy erpanou ást Úv ru a nevy erpaná ást
Úv ru bude zrušena.
2.4. Výše Úv ru:
Bez ohledu na cokoli jiného uvedeného v této Smlouv bude Dlužník oprávn n erpat
Úv r do maximální výše ástky úv ru.
2.5. M na erpání:
Dlužník je oprávn n erpat Úv r v M n

erpání.

2.6. Ú el úv ru:
Dlužník je povinen použít Úv r výhradn k pokrytí finan ních pot eb Dlužníka
souvisejících s p edfinancováním výdaj na realizaci konkrétních projekt , které
budou následn uhrazeny s prost edk státního rozpo tu a Evropské unie, v etn
projekt
Regionálního opera ního programu Severozápad. V itelé jsou
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prost ednictvím Agenta oprávn ni, nikoli však povinni zkoumat, zda je ú el Úv ru
dodržen.
3.

PODMÍNKY ERPÁNÍ ÚV RU
3.1. Žádost o erpání:
Za ú elem erpání Úv ru dle této Smlouvy Dlužník p edloží Agentovi písemnou
Žádost o erpání.
3.1.1. Náležitosti Žádosti o erpání:
Žádost o erpání musí být u in na podle vzoru, který tvo í P ílohu 3.1. a
musí být podepsána Oprávn nou osobou (nebo osobami). Žádost o erpání
musí obsahovat (i) požadovanou ástku erpání, (ii) ú el erpání (iii)
požadovaný Den erpání a (iv) ú et, na který má být požadovaná ástka
erpání poskytnuta.
3.1.2. Doru ení Žádosti o erpání:
Agent musí Žádost o erpání obdržet minimáln t i (3) Bankovní dny p ed
požadovaným Dnem erpání. Pokud Agent obdrží Žádost o erpání v den,
který není Bankovním dnem, nebo b hem Bankovního dne po 15-té hodin ,
bude se mít za to, že Žádost o erpání obdržel Agent až bezprost edn
následující Bankovní den. V takovém p ípad ur í Agent Den erpání na
Bankovní den, který nastane t i (3) Bankovní dny po Bankovním dnu, který
se považuje za den, kdy byla Agentovi doru ena Žádost o erpání, pokud
Dlužník nepožaduje pozd jší Den erpání.
3.1.3. P edání Žádosti o erpání V itel m:
Agent oznámí každému V iteli nejpozd ji do 15:00 hodin t i (3) Bankovní
dny p ed Dnem erpání písemn podrobnosti Žádosti o erpání spolu s
ástkou v M n erpání, kterou má každý V itel poskytnout podle pom ru
svého Závazku.
3.2. Poskytnutí erpání:
3.2.1. Pokud budou Podmínky erpání spln ny v okamžiku, kdy Agent obdrží Žádost
o erpání, každý V itel poskytne Agentovi pen žní prost edky ve výši ur ené
Agentem dle pravidel stanovených v této Smlouv na Agentský ú et v
p íslušné m n tak, aby prost edky byly na Agentském ú tu k dispozici
nejpozd ji v 11:00 hodin v p íslušný Den erpání s tím, že nejpozd ji v
p íslušný Kota ní den doru í každý V itel Agentovi avízo o p evodu
pen žních prost edk v p íslušné výši.
3.2.2. Pokud budou Podmínky erpání spln ny ke Dni erpání, p evede Agent ke Dni
erpání pen žní prost edky poskytnuté V iteli dle lánku 3.2.1 ve prosp ch
ú tu uvedeného v Žádosti o erpání.
3.2.3. Pokud ke dni doru ení Žádosti o erpání nebo ke Dni erpání nejsou spln ny
Podmínky erpání, p evedou V itelé Agentovi, respektive Agent p evede
Dlužníkovi pen žní prost edky v souladu se Žádostí o erpání až poté, kdy
porušení povinnosti bylo napraveno a odstran no a všechny Podmínky erpání
9

byly spln ny. V takovém p ípad bude Dnem erpání Bankovní den, který ur í
Agent a který nastane nejpozd ji t i (3) Bankovní dny poté, co bude Agentovi
Dlužníkem doloženo, že došlo k napravení a odstran ní porušení povinnosti a
spln ní všech Podmínek erpání.
3.3. Podmínky erpání:
Vznik nároku Dlužníka na poskytnutí Úv ru a vznik povinnosti V itel poskytnout
Dlužníkovi Úv r je podmín n tím, že ke dni doru ení Žádosti o erpání i ke Dni
erpání budou spln ny níže uvedené Podmínky erpání ve form a obsahu
uspokojivém pro V itele:
3.3.1. Podmínky erpání:
Každé erpání je podmín no spln ním následujících podmínek:
(A) Agent obdržel Žádost o erpání v souladu s lánkem 3.1 této Smlouvy
a erpání požadované v takové Žádosti o erpání je v souladu s
podmínkami této Smlouvy;
(B) Tato Smlouva byla ádn uzav ena, je platná a ú inná a všechna
prohlášení a ujišt ní Dlužníka uvedená v lánku 9.1 jsou ve všech
podstatných ohledech pravdivá, s výjimkou zm n v obsahu, o kterých
Dlužník informoval V itele a V itel m prokázal, že takové
skute nosti jsou nepodstatné a nemohou negativn ovlivnit schopnost
Dlužníka plnit ádn a v as závazky z této Smlouvy, nezavád jící a
tam, kde to povaha v ci p ipouští, i ú inná;
(C) Agentovi byly doru eny všechny dokumenty popsané v P íloze 3.3.1;
(D) Dlužník doložil ú el erpání.
(E)

Dlužník zaplatil v plné výši všechny k danému okamžiku splatné
poplatky, náhrady náklad a další ástky splatné podle této Smlouvy a
splnil i ostatní povinnosti p evzaté v této Smlouv , které mají být k
takovému datu spln ny;

(F)

Nedošlo k výskytu Kreditní události a výskyt Kreditní události ani
nehrozí;

(G) Od data provedení poslední ú etní záv rky Dlužníka nedošlo k výskytu
žádné Podstatné negativní zm ny u Dlužníka.
(H) Sou et ástky erpání a Jistiny nep evyšuje ástku úv ru;

4.

(I)

Den erpání spadá do Lh ty pro erpání;

(J)

sou et
ástky erpání a všech
erpání dosud poskytnutých
k financování konkrétního Projektu nep esáhne výši dotace, kterou má
Dlužník k financování takového Projektu obdržet.

ÚROKY A POPLATKY
4.1. Úroky:
Dlužník se zavazuje platit V itel m úrok z Jistiny podle níže uvedených pravidel.
4.1.1. Úroková sazba:
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Každé erpání bude úro eno pohyblivou úrokovou sazbou ve výši ur ené
jako sou et sazby PRIBOR pro období t í (3) m síc plus Marže.
4.1.2. Nar stání úrok :
Úroky budou nar stat na Jistin na bázi jednotlivých Úrokových období.
4.1.3. Výpo et úrok :
Úrok bude ur en vždy jako násobek p íslušné úrokové sazby a Jistiny ur ené
na základ denních z statk a skute ného po tu dní v Úrokovém období po
které úrok nar stá, vyd lený íslem t istašedesát (360). Toto pravidlo se
použije obdobn pro výpo et veškerých poplatk nebo jiných ástech
stanovených jako per annum sazba.
4.1.4. Splatnost úrok :
Úrok je splatný pozadu vždy v poslední den každého kalendá ního tvrtletí
(tj. vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.), a to po ínaje 31.3.2009. Úroky jsou
splatné za období od posledního dne p edcházejícího Úrokového období,
resp. ode Dne erpání (v etn tohoto dne), do dne p edcházejícího
poslednímu dni Úrokového období (v etn tohoto dne).
4.1.5. M na úrok :
Úrok p íslušející ke každému
p íslušné M n erpání.

erpání bude nabíhat a bude splatný v

4.1.6. Porucha trhu:
Nehled na jakékoli opa né ujednání této Smlouvy, pokud Agent nejpozd ji
do 15.00 hodin Kota ního dne vztahujícího se k p íslušnému Úrokovému
období p ed za átkem takového Úrokového období zjistí, že nelze stanovit
sazbu PRIBOR zp sobem stanoveným v této Smlouv . Agent o této situaci
neprodlen vyrozumí Dlužníka a V itele.
4.1.7. Alternativní zp soby:
(A) Okamžit po vyrozum ní dle lánku 4.1.6 se Agent, Dlužník a V itelé
zavazují v dobré ví e jednat a dohodnout alternativní zp sob pro
stanovení úrokových sazeb, které budou použity pro úro ení Jistiny i
p íslušného erpání. V p ípad , že se b hem p ti (5) Bankovních dn
ode dne vyrozum ní Agent, V itelé a Dlužník písemn dohodnou na
takovém alternativním zp sobu, bude Jistina i p íslušné erpání
úro ena dle takového alternativního zp sobu zp tn , od po átku
p íslušného Úrokového období.
(B) V p ípad , že se Agent, V itelé a Dlužník nedohodnou na takovém
alternativním zp sobu do p ti (5) Bankovních dn ode dne
vyrozum ní, úrokovou sazbu aplikovanou na Jistinu i p íslušné
erpání b hem p íslušného Úrokového období stanoví Agent jakožto
Marži plus náklady, za které jsou nebo by byli schopni se V itelé
refinancovat p i vynaložení náležité pé e, nebo obvyklé náklady
V itel s refinancováním pen žních prost edk za ú elem financování
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p íslušné ásti Jistiny i erpání b hem p íslušného Úrokového
období, a to za použití pom cek, které má k dispozici.
4.1.8. P ezkum:
Po dobu, kdy bude v platnosti alternativní zp sob stanovený v lánku 4.1.7,
Agent po konzultaci s Dlužníkem a V iteli p íležitostn , avšak alespo
jednou za m síc, p ezkoumá, zda okolnosti uvedené v lánku 4.1.6 stále
trvají, a to za ú elem návratu ke standardním ujednáním o úro ení dle této
Smlouvy.
4.2. Úplata:
Za sjednání závazku V itel poskytnout pen žní prost edky se Dlužník zavazuje
zaplatit V itel m prost ednictvím Agenta prokazatelné náklady vzniklé V itel m v
souvislosti s p ípravou a uzav ením této Smlouvy, nejvýše však do ástky ve výši
CZK 200.000,- (slovy: dv st tisíc korun eských). Pro vylou ení pochybností
smluvní strany uvád jí, že V itelé nejsou oprávn ny požadovat po Dlužníkovi úhradu
jakýchkoli dalších poplatk i náklad .
4.3. DPH:
Dlužník dále uhradí jakoukoliv da z p idané hodnoty, která bude muset být ú tována
k ástkám poplatk a náklad podle v danou dobu platné právní úpravy.
5.

SPLÁCENÍ ÚV RU
5.1. Splácení Jistiny:
5.1.1. Dlužník se zavazuje, že splatí všechna
kone né splatnosti.

erpání jednorázov , a to ke Dni

5.1.2. Možnost p ed asného splácení:
Dlužník je oprávn n, bez jakýchkoli sankcí a postih , kdykoli p ed asn
splatit jakoukoliv ást Jistiny, a to na základ oznámení doru eného
Agentovi nejmén p t (5) kalendá ních dn p ede dnem, k n muž je
p ed asné splacení navrhováno a musí obsahovat:
(A) datum p ed asného splacení (stanovené v souladu s první v tou tohoto
lánku 5.1.2 výše) a
(B)

ástku, která bude p ed asn splacena.

Oznámení o p ed asném splácení je neodvolatelné a Dlužník bude povinen
provést p ed asnou splátku v souladu se svým oznámením, p i emž p íslušná
ástka je splatná k oznámenému datu p ed asného splácení.
5.1.3. Povinnost p ed asného splacení:
Dlužník je povinen p ed asn splatit ást Jistiny úv ru erpanou na
financování konkrétního Projektu poté, co získá dotace ze státního rozpo tu
R a EU na financování takového Projektu; p ed asnou splátku Dlužník
provede nejpozd ji do deseti (10) Bankovních dn ode dne p ipsání t chto
finan ních prost edk na bankovní ú et Dlužníka. Dlužník je v tomto p ípad

12

povinen použit na p ed asné splacení
získané finan ní prost edky.

ásti Jistiny úv ru veškeré takto

5.1.4. Op tovné erpání:
Dlužník je oprávn n b hem Lh ty pro erpání znovu erpat jakoukoli ástku
Úv ru, která již byla splacena nebo p ed asn splacena.
5.1.5. Kone ná splatnost Úv ru:
Bez ohledu na ostatní ustanovení této Smlouvy platí, že veškeré ástky
dlužné podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být splaceny k Datu
kone né splatnosti.
6.

PLATBY DLUŽNÍKA
6.1. Zp sob plateb:
Nestanoví-li tato Smlouva jinak, musí být veškeré platby Dlužníka dle této Smlouvy
provedeny v pen zích, které budou ihned k dispozici a které lze voln p evád t.
6.2. Platby prost ednictvím Agenta:
Veškeré platby dle této Smlouvy se budou provád t prost ednictvím Agenta
následujícím zp sobem:
6.2.1. B žný zp sob:
Veškeré platby podle této Smlouvy budou provád ny prost ednictvím
Agenta a p íslušného Agentského ú tu v souladu s lánkem 6.2.3 níže.
6.2.2. Alternativní zp sob:
Pokud se Agent d vodn domnívá, že je nebo bude protiprávní nebo
nemožné, aby dále p evedl platbu n kterému V iteli dle lánku 6.2.1 výše,
bude o tom informovat Dlužníka a dot eného V itele. V takovém p ípad se
dot ený V itel a Dlužník do t iceti (30) kalendá ních dn od obdržení výzvy
Agenta dohodnou na alternativním zp sobu platby. V takovém p ípad se
lánek 6.2.1 výše v p íslušném rozsahu nepoužije. Dot ený V itel se
zavazuje informovat Agenta o alternativním zp sobu a bude ho informovat o
platbách uskute n ných tímto zp sobem. Prodlení, které z tohoto d vodu
m že v pr b hu výše uvedené lh ty vzniknout na stran Dlužníka nebude
považováno za porušení této Smlouvy, za Kreditní událost a nebude
aplikováno jakékoliv ustanovení sank ní i jiné povahy, které by v jiném
p ípad prodlení mohlo být na základ této Smlouvy nebo zákona uplatn no
v i Dlužníkovi.
6.2.3. Platba V itel m:
Dlužník je povinen provést veškeré platby ve prosp ch V itel tak, aby
pen žní prost edky ve výši splatné ástky byly na Agentském ú tu v
p íslušné m n k dispozici nejpozd ji ve 12:00 hodin v p íslušný den
splatnosti. Platby, které Agent obdrží do 12:00 hodin, p evede Agent na ú ty
V itel , a to v pom ru odpovídajícím Podílu jednotlivých V itel , tentýž
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Bankovní den. Platby, které Agent obdrží po 12:00 hodin p íslušného dne
splatnosti, budou považovány za platby, které nebyly splaceny ádn a v as a
budou Agentem p evedeny V itel m v pom ru odpovídajícím aktuálnímu
Podílu jednotlivých V itel bez zbyte ného odkladu po jejich obdržení.
6.2.4. Okamžik uskute n ní platby:
Každá platba Dlužníka ve prosp ch V itel se považuje za uskute n nou k
okamžiku p ijetí takové platby na Agentský ú et.
6.2.5. Zm na ú tu:
Agent m že zm nit Agentský ú et na základ písemného oznámení s ú edn
ov eným podpisem doru eného Dlužníkovi a V itel m nejmén deset (10)
Bankovních dn p edem. Dojde-li ke zm n v osob Agenta, je Dlužník
povinen vyvinout veškerou možnou sou innost k tomu, aby nový Agent i
ostatní smluvní strany mohly plnit své povinnosti dle této Smlouvy, zejména
je povinen ve lh t uvedené v písemném oznámení o zm n v osob Agenta,
a není-li zde tato lh ta uvedena, pak ve lh t p im ené, p esm rovat své
platby z p vodního Agentského ú tu na nový Agentský ú et uvedený v
oznámení. V p ípad zm ny Agenta je nutné otev ít u nového Agenta b žný
ú et, který bude sloužit pouze k erpání a splácení Úv ru. V žádném p ípad
tento ú et nebude sloužit k b žnému platebnímu styku Dlužníka.
6.2.6. Splatnost ve dnech, které nejsou Bankovními dny:
Pokud den splatnosti kterékoli platby není Bankovním dnem, stane se
p íslušná platba splatnou první následující Bankovní den.
6.2.7. Platba plné ástky:
Veškeré platby Dlužníka budou provedeny v plné hodnot a bez jakékoliv
srážky nebo jakýchkoliv protinárok pokud Smlouva nestanoví jinak.
Dlužník není oprávn n uplatnit právo zapo tení nebo zadržení nebo jinak
snížit platbu dlužné ástky z jakéhokoli d vodu.
6.2.8. Platba nižší než dlužné ástky:
Pokud platba obdržená Agentem nesta í na uhrazení veškerých závazk
Dlužníka splatných v dané dob podle této Smlouvy, použije Agent
obdrženou platbu, pokud neobdrží jiný pokyn V itel , na úhradu závazk
Dlužníka podle této Smlouvy v následujícím po adí:
(A) v prvním po adí, na úhradu plateb sank ního charakteru (úroky
z prodlení);
(B) v druhém po adí, na úhradu náklad a náhrady škody;
(C) ve t etím po adí, na úhradu splatných, ale dosud neuhrazených úrok
podle této Smlouvy;
(D) ve tvrtém po adí, na úhradu splatné, ale dosud neuhrazené Jistiny
podle této Smlouvy; a
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(E)

v pátém po adí, na úhradu jakékoliv jiné dlužné ástky podle této
Smlouvy.

V každé z výše uvedených skupin nárok se p íslušná platba rozd luje mezi
V itele v pom ru, který odpovídá jejich Podílu.
6.2.9. Vrácení plateb vyplacených Agentem:
Tento lánek 6.2.9 platí v p ípad , kdy Agent d vodn p edpokládá, že již
obdržel nebo obdrží platby v ur itý den a na základ tohoto p edpokladu
provede platby t etím osobám a potom se tento p edpoklad ukáže jako
nepravdivý. V takovém p ípad ta osoba, která obdržela platbu od Agenta,
takovou platbu Agentovi neprodlen vrátí na základ výzvy Agenta (a to
v etn ásti úroku z prodlení uhrazeného osobou, které p íslušnou platbu
neprovedla za dobu, po kterou taková osoba m la k dispozici platbu
uskute n nou Agentem). Osoba, která p íslušnou platbu neprovedla, nahradí
Agentovi veškerou škodu a náklady v souvislosti s touto platbou. P i výpo tu
škody, která takto Agentovi vznikne, bude zohledn n úrok z prodlení
p evedený Agentovi p íslušnou osobou podle druhé v ty tohoto lánku.
Povinnost dle tohoto lánku 6.2.9 nemá vliv na práva osoby, která platbu od
Agenta obdržela, oproti té osob , která neprovedla p íslušnou platbu ve
prosp ch Agenta.
6.2.10. Zapo tení ze strany V itel :
V p ípad , že Dlužník ádn nezaplatí V itel m jakoukoli dlužnou ástku
dle této Smlouvy v den splatnosti takové dlužné ástky, s výjimkou, kdy k
takovému prodlení došlo vinou výlu n technického selhání a k úhrad
nedojde nejpozd ji do deseti (10) Bankovních dn ode dne jeho výskytu, je
jakýkoliv V itel oprávn n, avšak nikoli povinen, tento závazek zapo íst
oproti jakékoliv ástce, kterou tento V itel dluží Dlužníkovi. Pokud nebude
V iteli znám d vod prodlení Dlužníka se zaplacením dlužné ástky, vyzve
jej k jeho sd lení. Dlužník sd lí V iteli d vod prodlení do t í (3)
Bankovních dn od doru ení výzvy V itele a zárove sd lí V iteli i
preferované po adí ú t Dlužníka, vedených V itelem, v i kterým má
V itel provést zapo tení. Pokud bude V iteli známo, na kterých
bankovních ú tech Dlužníka, vedených V itelem, jsou uloženy prost edky
pro úhradu mandatorních výdaj (dále jen „Ú ty mandatorních výdaj “),
provede zapo tení p ednostn oproti ástkám uloženým na jiných ú tech
Dlužníka, vedených V itelem. Pouze pokud ástky uložené na jiných ú tech
Dlužníka, vedených V itelem, nebudou sta it k úhrad závazku Dlužníka,
provede V itel zapo tení oproti prost edk m na Ú tech mandatorních
výdaj . ástky, které dluží V itel, mohou být v jiné m n , mohou mít
p vod v jiné transakci, než transakci zamýšlené touto Smlouvou. Pro
vylou ení pochybností se sjednává, že ustanovení § 361, § 362 a § 363
zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis , se
vylu uje. V p ípad porušení závazku Dlužníka dle této Smlouvy platí
p edm tné právo zapo tení pro jakéhokoliv V itele i na pohledávky
Dlužníka, které ješt nejsou splatné. Pokud jeden V itel zapo te pohledávky
dle této Smlouvy, oznámí tuto skute nost bez odkladu Agentovi. Oznámení
bude obsahovat zapo tenou ástku a všechny okolnosti zapo tení. V itelé se
mezi sebou následn vypo ádají podle pravidel uvedených v lánku 6.3.
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6.3. P erozd lení plateb:
6.3.1. Oznámení:
Pokud je jakákoliv ástka splatná dle této Smlouvy ve prosp ch V itele
zaplacena jinak, než jak je uvedeno v této Smlouv , zejména jinak než
prost ednictvím Agenta, je p íjemce této platby (dále jen "p íjemce"), který
p ímo platbu obdržel, a již v d sledku zapo tení nebo v d sledku
úmyslného i neúmyslného placení Dlužníka p ímo p íjemci, v každém
p ípad povinen oznámit tuto skute nost Agentovi. Oznámení musí
obsahovat podrobnosti o výši zaplacené ástky a musí být doru eno
Agentovi nejpozd ji do t í (3) Bankovních dn po obdržení platby.
6.3.2. Ur ení ástky Agentem:
V p ípad , že V itel u iní oznámení v souladu s lánkem 6.3.1 této
Smlouvy, Agent ur í, zda a v jaké výši má být p íjemcem zaplacena ástka
podle lánku 6.3.4 této Smlouvy. Ur ení této ástky provede Agent na
základ všech oznámení, které obdržel v souladu s lánkem 6.3.1 této
Smlouvy. Ur ení ástky oznámí Agent Dlužníkovi a V itel m.
6.3.3. Soudní ízení:
P i ur ování ástky, která má být zaplacena podle lánku 6.3.4 této Smlouvy
nebude Agent p ihlížet k ástkám, které jsou dlužné V iteli, který se odmítl
zú astnit soudního nebo mimosoudního vymáhání platby, v jehož d sledku
byla provedena platba zp sobem uvedeným v lánku 6.3.1 této Smlouvy.
Toto ustanovení však platí pouze v p ípad , že se takový V itel odmítl
zú astnit nebo nezú astnil soudního nebo mimosoudního vymáhání platby i
žádné vymáhání sám nezahájil, a koliv tak u init m l a mohl.
6.3.4. Platba Agentovi:
P íjemce platby uvedené v lánku 6.3.1 této Smlouvy se zavazuje zaplatit
Agentovi celou ástku, kterou takto obdržel, nebo, se souhlasem Agenta,
pouze ástku sníženou o ást z celkové ástky, ke které je p íjemce oprávn n
na základ jeho aktuálního Podílu.
Tato ástka bude zaplacena Agentovi nejpozd ji p t (5) Bankovních dn po
obdržení ur ení této ástky podle lánku 6.3.2 této Smlouvy.
6.3.5. Rozd lení platby:
Agent se zavazuje rozd lit V itel m ástku, kterou obdrží v souladu s
lánkem 6.3.4 stejným zp sobem, jako by tuto ástku obdržel p ímo od
Dlužníka jako pln ní v souladu s touto Smlouvou v d sledku ehož bude
spln na pohledávka každého V itele až do výše ástky, kterou takto každý
V itel obdrží. Za p edpokladu, že pen žní prost edky získané podle t chto
lánk 6.3.1 až 6.3.5 jsou nedosta ující k úplnému zaplacení všech ástek
splatných podle této Smlouvy, obdrží každý V itel z t chto pen žních
prost edk ástku, která na n j p ipadá dle aktuálního Podílu.
6.4. P epo ty m n:
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Veškeré platby Dlužníka dle této Smlouvy musí být provedeny efektivn v M n
úv ru. Pokud V itelé, Agent i Aranžé i obdrží jakoukoli platbu z titulu pln ní
povinnosti Dlužníka podle této Smlouvy(nebo pokud takováto povinnost vznikne na
základ rozhodnutí soudu i jiného p íslušného orgánu) v m n jiné, než je M na
úv ru pak:
(A) Dlužník bude povinen odškodnit V itele, Agenta, resp. Aranžéry (v
tomto p ípad se jedná o samostatný nárok p íslušné osoby) za jakoukoli
ztrátu vyplývající z konverze pln ní na M nu úv ru.
(B)

Pokud je pln ní obdržené V itelem, Agentem, resp. Aranžéry po
p epo tu na M nu úv ru za použití jim b žn dostupného kurzu nižší než
p íslušné pln ní v M n úv ru, je Dlužník povinen jim uhradit takovou
ástku v M n úv ru, která se rovná p íslušnému rozdílu.

6.5. Žádné poplatky za rezervaci zdroj :
Smluvní strany prohlašují, že Dlužník nehradí žádné platby ani poplatky za rezervaci
zdroj ur ených na pr b žné erpání Úv ru.
7.

OPOŽD NÉ PLATBY
7.1. Úrok z prodlení:
V p ípad , že Dlužník ádn nezaplatí V itel m jakoukoli dlužnou ástku dle této
Smlouvy v den splatnosti takové dlužné ástky, bude povinen platit V itel m úrok z
prodlení, který bude nar stat na veškerých dlužných, ádn nesplacených ástkách (s
výjimkou úroku z prodlení), a to od prvního dne prodlení (v etn tohoto dne) až do
dne úplného splacení dlužné ástky V itel m (bez tohoto dne). Úrok z prodlení je
splatný na denní bázi. Sazba úroku z prodlení byla smluvními stranami stanovena jako
sou et sazby PRIBOR pro období t í (3) m síc + sazba Marže + 0,01 % per annum.
Pro vylou ení pochybností smluvní strany tímto potvrzují, že dlužná ástka úro ená
úrokem z prodlení dle tohoto lánku 7.1 nebude sou asn úro ena úrokem dle lánku
4.

8.

ZAJIŠT NÍ
8.1. Zajišt ní:
Pro vylou ení pochybností smluvní strany uvád jí, že Úv r je poskytnut bez zajišt ní.

9.

PROHLÁŠENÍ DLUŽNÍKA
9.1. Prohlášení Dlužníka:
Dlužník iní p i podpisu této Smlouvy následující prohlášení a potvrzuje, že si je
v dom, že V itelé tuto Smlouvu uzavírají a/nebo k ní p istupují a jsou ochotni
poskytnout Úv r spoléhajíce se na pravdivost, úplnost a nezavád jící povahu t chto
prohlášení.
9.1.1. Dlužník je vyšším územn samosprávným celkem ve smyslu zákona .
129/2000 Sb., o krajích, v platném zn ní, ve spojení s § 18 odst. 2 písm. c)
zákona . 40/1964 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní, který byl platn
založen, existuje a vykonává svou innost v souladu s právním ádem eské
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republiky a má neomezené právo vlastnit sv j majetek a vykonávat svou
innost v rámci podmínek stanovených právním ádem.
9.1.2. Dlužník je k podpisu a pln ní této Smlouvy oprávn n a jeho podpis a pln ní
této Smlouvy není v rozporu s žádnými právními p edpisy závaznými pro
Dlužníka a všechny tyto úkony Dlužníka byly ádn schváleny v souladu s
obecn závaznými právními p edpisy a uzav ení této Smlouvy nevyžaduje ke
své platnosti a ú innosti žádné další souhlasy, povolení, dokumenty nebo jiné
úkony i kroky, p i emž podpis této Smlouvy osobami podepisujícími jménem
nebo za Dlužníka není v rozporu s žádnými právními p edpisy závaznými pro
Dlužníka a byl ádn schválen a proveden v souladu s obecn závaznými
právními p edpisy a se všemi p íslušnými zakladatelskými dokumenty,
stanovami a vnit ními p edpisy Dlužníka.
9.1.3. Tato Smlouva p edstavuje platný a ú inný závazek Dlužníka , právn v i
n mu vymahatelný v souladu s podmínkami této Smlouvy
9.1.4. Uzav ení, ú innost ani pln ní této Smlouvy ze strany Dlužníka nebude mít za
následek porušení jakéhokoli právního p edpisu, ve ejnoprávního opat ení,
aktu i pokynu jakéhokoli druhu nebo podmínek jakéhokoli oprávn ní, licence
nebo jiného aktu nebo dokumentu, které jsou pro Dlužníka závazné.
9.1.5. Všechny závazky Dlužníka podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou
p ímým a nepodmín ným závazkem Dlužníka a (s ohledem na závazky
Dlužníka zaplatit jakoukoli pen žní ástku podle této Smlouvy nebo v
souvislosti s ní) do kone ného spln ní t chto závazk budou, co do po adí
uspokojení alespo
rovnocenné (pari passu) se všemi ostatními
(nepod ízenými) závazky (v etn zajišt ných) zaplatit jakoukoli pen žní
ástku, s výjimkou závazk , jejichž výhodn jší po adí je dáno kogentními
právními p edpisy.
9.1.6. Neprobíhá a podle nejlepšího v domí a znalostí Dlužníka ani nehrozí žádné
soudní, správní, rozhod í ani jiné ízení i jednání p ed jakýmkoli orgánem
jakékoli jurisdikce, které by mohlo, jednotliv nebo v souhrnu s dalšími
okolnostmi, nep íznivým zp sobem ovlivnit schopnost Dlužníka splnit jeho
závazky podle této Smlouvy i celkovou finan ní situaci Dlužníka nebo
platnost, závaznost nebo vymahatelnost této Smlouvy.
9.1.7. Ú etní dokumenty Dlužníka p edané Agentovi dle této Smlouvy nebo v
souvislosti s ní jsou vypracovány dle eských ú etních standard a pravdiv a
v plném rozsahu zobrazují finan ní situaci Dlužníka k dat m a za období
uvedeným v takových dokumentech. Od dat uvedených ve výše zmín ných
ú etních dokumentech nenastaly žádné nep íznivé zm ny v právní, finan ní
nebo jiné situaci Dlužníka, zejména nedošlo k Podstatné negativní zm n .
9.1.8. Dlužník získal veškerá pot ebná povolení, souhlasy a schválení, které právní
p edpisy vyžadují k vykonávání aktivit, které Dlužník provozuje a/nebo k
vykonávání aktivit, k nimž se zavázal podle této Smlouvy. Tato povolení,
souhlasy a schválení jsou platná a ú inná.
9.1.9. Všechny informace, které Dlužník poskytl V itel m (prost ednictvím
Aranžér ) pro vyhotovení této Smlouvy, jakož i informace, které jím byly
V itel m poskytnuty pro ú ely nebo na základ této Smlouvy, jsou ve všech
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podstatných ohledech pravdivé, úplné a nikoliv zavád jící a umož ují
V itel m získat nestranný, pravdivý, úplný a nezavád jící p ehled o celkové
finan ní a majetkové situaci Dlužníka a jeho vyhlídkách v t chto sm rech.
Dlužník si není v dom žádných d ležitých údaj nebo okolností týkajících se
Dlužníka a Projektu, které nebyly sd leny V itel m a které by mohly v
p ípad , že by se je V itelé dozv d li, negativn ovlivnit jejich rozhodnutí
ohledn poskytnutí Úv ru Dlužníkovi.
9.1.10. Nenastalo ani nehrozí žádné porušení ustanovení této Smlouvy a nenastala
ani nehrozí žádná jiná Kreditní událost dle lánku 11.1 této Smlouvy.
9.1.11. Dlužník neporušuje v žádném ohledu žádnou smlouvu, ujednání i povinnosti
z jiného instrumentu nebo právního p edpisu, které jsou pro n j závazné a
jejichž porušení by mohlo podstatným negativním zp sobem ovlivnit
schopnost Dlužníka plnit závazky z této Smlouvy.
9.1.12. Dlužník dodržuje ve všech ohledech veškeré závazné právní p edpisy a
veškerá rozhodnutí orgán ve ejné moci, která jsou pro n ho závazná.
9.1.13. Ani Dlužník ani jeho majetek nepožívají jakékoliv imunity v soudním,
rozhod ím nebo jiném ízení.
9.1.14. Žádné platby Dlužníka ve prosp ch V itel podle této Smlouvy nepodléhají
žádné srážkové dani.
9.1.15. Všechny dan splatné ze strany Dlužníka k datu podpisu Smlouvy byly ádn
a v as Dlužníkem uhrazeny.
9.2. Opakování prohlášení:
Veškerá prohlášení uvedená v lánku 9.1 budou považována za znovu u in ná
Dlužníkem k datu Žádosti o erpání, ke Dni erpání a k prvnímu dni každého
kalendá ního m síce, s výjimkou, pro vylou ení pochybností, t ch skute ností, o
kterých Dlužník informoval V itele dle lánku 10.1.1. Tato op tovná prohlášení
budou u in na s odkazem na skute nosti k danému dni.
10.

ZÁVAZKY DLUŽNÍKA

10.1. Informa ní povinnosti:
10.1.1. Dlužník je povinen informovat Agenta okamžit o jakékoli situaci, události
nebo skute nosti, která zakládá, nebo by mohla v pr b hu asu založit Kreditní
událost ve smyslu lánku 11.1 níže a o jakékoli skute nosti i události, v jejímž
d sledku by kterékoli z prohlášení Dlužníka dle lánku 9 p estalo být pravdivé,
úplné a nezavád jící nebo ú inné.
10.1.2. Dlužník je povinen poskytovat na požádání Agentovi veškeré další informace
týkající se Dlužníka a jeho finan ní situace, které mohou V itelé a Agent v
souvislosti s transakcí p edvídanou touto Smlouvou d vodn požadovat, pokud
je již neobdrželi v rámci pln ní povinností Dlužníka v souladu s jinými
ustanoveními l. 10.1.
10.1.3. Dlužník je povinen p edkládat Agentovi:
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(A) Finan ní výkazy územn samosprávného celku, Výkaz a pln ní
rozpo tu územn samosprávného celku u kone ných výkaz ve smyslu
eských ú etních standard , a to nejpozd ji t icet (30) Bankovních dn
od konce každého kalendá ního tvrtletí s tím, že neauditované ro ní
finan ní výkazy p edloží Dlužník Agentovi nejpozd ji do 30.4.,
auditované ro ní finan ní výkazy p edloží Dlužník Agentovi
nejpozd ji do 31.7.
(B) Rozpo et Dlužníka, a to nejpozd ji do t iceti (30) dn ode dne jeho
schválení spolu s p ípadnými zm nami a dopln ní pokud takové zm ny
p esáhnou ástku CZK 1.000.000.000,- (slovy: jedna miliarda korun
eských). V p ípad , že má být hospoda eno podle rozpo tového
provizoria, p edloží Dlužník Agentovi pravidla rozpo tového
provizoria nejpozd ji do 15.1. p íslušného rozpo tového roku.
(C) Na požádaní Agenta aktuální informace o pr b hu realizace
jednotlivých Projekt .
10.1.4. Dlužník je povinen poskytovat Agentovi veškeré informace o p ijatých
úv rových závazcích a návratných finan ních výpomocích.
10.1.5. Dlužník je povinen Agenta informovat o všech podstatných skute nostech
zp sobujících zm ny finan ní nebo majetkové situace Dlužníka, které by
mohly mít za následek ohrožení návratnosti Úv ru, a to neprodlen jakmile se
o nich dozví.
10.1.6. Dlužník je povinen poskytnout Agentovi veškerou pot ebnou sou innost p i
pololetní kontrole: (i) pln ní podmínek p iznaných dotací a/nebo (ii)
harmonogramu realizace každého Projekt , které budou mít charakter
monitorovacích hlášení a zpráv provád ných podle podmínek poskytnutých
dotací.
10.1.7. Dlužník je povinen p edložit Agentovi originál nebo ú edn ov enou kopii
usnesení zastupitelstva Dlužníka o schválení p ijetí Úv ru na základ této
Smlouvy dle výsledk Ve ejné zakázky a souhlasu s uzav ením této Smlouvy,
a to nejpozd ji ke dni uzav ení této Smlouvy.
10.2. Další pozitivní závazky:
10.2.1. Dlužník je povinen používat veškeré finan ní prost edky získané ze státního
rozpo tu eské republiky p ípadn rozpo tu Evropské unie v souvislosti s
realizací Projekt výhradn na financování Projekt nebo na splácení Úv ru.
10.2.2. Dlužník se zavazuje ádn plnit své finan ní závazky, a to v etn závazk k
úhrad daní a poplatk a ádn vymáhat své pohledávky za t etími osobami.
10.2.3. Dlužník je povinen poskytnout Agentovi veškerou sou innost, kterou si m že
vyžádat (v etn poskytnutí jakýchkoli dokument , ú etních záznam a knih a
zp ístupn ní prostor nebo provoz , pokud by takový vstup Agenta a/nebo jím
pov ených osob neznamenal porušení kogentních ustanovení obecn
závazných právních p edpis ) za ú elem posouzení, zda Dlužník dodržuje
všechny své závazky vyplývající z této Smlouvy.
10.2.4. Dlužník se zavazuje, že v rámci své innosti bude dodržovat stávající i
budoucí platné právní p edpisy a všechna ve ejnoprávní opat ení, akty i
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pokyny jakéhokoli druhu pro Dlužníka závazné (v etn p edpis o ochran
životního prost edí, da ových a celních p edpis , p edpis o zdravotním
pojišt ní a p edpis o sociálním zabezpe ení).
10.2.5. Dlužník je povinen zabezpe it, že všechny závazky Dlužníka zaplatit
jakoukoli pen žní ástku podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní (a veškeré
další závazky Dlužníka podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní) budou
p ímým a nepodmín ným závazkem Dlužníka a (s ohledem na závazky
Dlužníka zaplatit jakoukoli pen žní ástku podle této Smlouvy nebo v
souvislosti s ní) do kone ného spln ní t chto závazk budou, co do po adí
uspokojení alespo
rovnocenné (pari passu) se všemi ostatními
(nepod ízenými) závazky (v etn zajišt ných) zaplatit jakoukoli pen žní
ástku, s výjimkou závazk , jejichž výhodn jší po adí je dáno kogentními
právními p edpisy.
10.2.6. Dlužník se zavazuje používat pen žní prost edky Úv ru výhradn v souladu
s ú elem Úv ru.
10.2.7. Dlužník je povinen ádn a v as plnit veškeré své povinnosti v rámci Projektu
a informovat Agenta o všech p ípadech porušení konkrétních povinností
v rámci Projektu.
10.3. Zdržovací závazky Dlužníka:
Dlužník se zavazuje, že až do doby, než budou veškeré jeho závazky podle této
Smlouvy zcela a neodvolateln spln ny, neuskute ní bez p edchozího souhlasu
V itel , který nebude bez p im eného d vodu odpírán i zdržován, žádný z níže
uvedených krok i úkon ani nedovolí jejich uskute n ní jinými osobami:
10.3.1. Dlužník nebude oprávn n vypov d t nebo jinak jednostrann ukon it tuto
Smlouvu.
10.3.2. Dlužník se zavazuje nevstupovat do jakýchkoli operací i transakcí ohledn
Derivát krom takových, které slouží na zajišt ní úrokového nebo m nového
rizika, které m že uzavírat s V iteli.
10.3.3. Dlužník neu iní právní úkon, kterým by poskytl Zajišt ní, jehož hodnota
v každém jednotlivém p ípad p esahuje CZK 100.000.000,- (slovy: jedno sto
milion korun eských)
11.

KREDITNÍ UDÁLOST A NÁPRAVNÁ OPAT ENÍ

11.1. Kreditní událost:
Výskyt kterékoliv z následujících skute ností, úkon , jednání, porušení závazk ,
opominutí, událostní a jiných právních skute ností, p edstavuje, bez ohledu na
skute nost, zda k jejich výskytu došlo na základ porušení povinností Dlužníka i z
jakýchkoli jiných p í in i okolností, v etn okolností vylu ujících odpov dnost, bude
považován za Kreditní události oprav ující V itele k postupu dle lánku 11.3:
11.1.1. Dlužník ádn nezaplatí jakoukoliv dlužnou ástku podle této Smlouvy v den
její splatnosti, s výjimkou, kdy k takovému prodlení došlo vinou výlu n
technického selhání a k úhrad dojde nejpozd ji do deseti (10) Bankovních dn
ode dne jejich výskytu;
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11.1.2. Dlužník erpá Úv r k jinému ú elu než dohodnutému dle této Smlouvy;
11.1.3. Nastane podstatné zhoršení finan ní a/nebo majetkové situace Dlužníka,
které by dle od vodn ného názoru V itel mohlo ohrozit pln ní p ijatých
závazk Dlužníka v i V itel m vyplývajících z této Smlouvy;
11.1.4. Dlužník jakýmkoliv zp sobem poruší závazek (jiný, než ten, jehož porušení
je specificky kryto v lánku 11.1.1výše nebo n kterým jiným ustanovením
tohoto lánku 11.1) vyplývající pro n ho z této Smlouvy ;
11.1.5. Jakékoliv podstatné prohlášení (jiné než to, jehož porušení je specificky kryto
n kterým jiným ustanovením tohoto lánku 11.1) Dlužníka u in né v této
Smlouv nebo v souvislosti s nimi se ukáže být nepravdivé, neúplné,
zavád jící, pop ípad tam, kde to jeho povaha p ipouští, neú inné ke
kterémukoli datu k n muž je in no nebo považováno za znovu u in né, a to
v etn p ípadu, kdy Dlužník informoval V itele o takových skute nostech dle
lánku 10.1.1;
11.1.6. Pln ní nebo existence jakéhokoli závazku Dlužníka podle této Smlouvy se
stane nebo se ukáže být nezákonné nebo protiprávní;
11.1.7. Dlužník zpochybní platnost, ú innost i vymahatelnost svých závazk v i
kterémukoliv V iteli, Agentovi i Aranžérovi vyplývající z této Smlouvy nebo
sd lí nebo z okolností vyplyne, že nehodlá takové závazky splnit;
11.1.8. Dlužník ádn nesplní pravomocné rozhodnutí p íslušného státního orgánu,
soudu, rozhod ího soudu i rozhodce, kterým bylo rozhodnuto, že Dlužník
porušil právní povinnost, a toto porušení bude mít podstatný nep íznivý vliv na
schopnost Dlužníka plnit jakékoli jeho povinnosti a závazky z této Smlouvy,
nebo proti majetku nebo aktiv m Dlužníka nebo jakékoli jejich ásti je vedeno
ízení výkonem rozhodnutí nebo exeku ního ízení a taková ízení budou mít
podstatný nep íznivý vliv na schopnost Dlužníka plnit veškeré své povinnosti a
závazky z této Smlouvy.
11.1.9. Pr b h a/nebo výsledky Ve ejné zakázky a/nebo kteréhokoli výb rového
ízení v souvislosti s Projektem jsou zneplatn ny Ú adem pro ochranu
hospodá ské sout že a Dlužník neprokáže, že bude mít dostatek pen žních
prost edk ke splácení Úv ru v p ípad , že z tohoto d vodu neobdrží na
konkrétní Projekt dotaci resp. bude povinen již obdrženou dotaci vrátit.
11.1.10. Dojde k výskytu jiných okolností
Podstatnou negativní zm nu Dlužníka.

i skute ností, které p edstavují

11.2. Odstran ní a náprava:
Výskyt p ípad uvedených v lánku 11.1 s výjimkou lánku 11.1.1 nebude považován
za Kreditní událost,
11.2.1. pokud jsou takové skute nosti odstranitelné a napravitelné a Dlužník je
odstraní a napraví ve lh t p ti (5) Bankovních dn ode dne, kdy se o nich
dozv d l nebo m l dozv d t, nebo do p ti (5) Bankovních dn od doru ení
výzvy Agenta o takovém p ípadu, pop ípad v delší lh t stanovené Agentem v
takové výzv se souhlasem V itel ; jakákoliv skute nost se pro ú ely této
Smlouvy považuje za odstranitelnou a napravitelnou, pokud je objektivn
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možné, aby Dlužník zajistil její odstran ní a nápravu veškerých podstatných
negativních následk spojených s jejím výskytem, jako kdyby k jejímu výskytu
v bec nedošlo, s výjimkou uplynutí asu stanoveného k její náprav , pokud
však striktní dodržení p vodní lh ty není výslovn stanovenou nezbytnou
podmínkou spln ní uvedené povinnosti, nebo
11.2.2. pokud Dlužník V itel m uspokojiv prokáže, že takové skute nosti jsou
nepodstatné a nemohou negativn ovlivnit schopnost Dlužníka plnit ádn a
v as závazky z této Smlouvy, nebo
11.2.3. pokud k výskytu takových skute ností došlo na základ
p edchozím souhlasem V itel , nebo

a v souladu s

11.2.4. pokud se Dlužník nedohodne s V iteli na jiném ešení nastalé situace do p ti
(5) Bankovních dn od doru ení výzvy Agenta k zahájení jednání a takové
skute nosti nadále trvají.
11.3. Opat ení p i Kreditní události:
V p ípad , že dojde k jakékoli Kreditní události dle lánku 11.1, bude Agent na
základ instrukce V itel oprávn n s okamžitou ú inností pozastavit právo Dlužníka
erpat Úv r a odmítnout poskytnutí Úv ru Dlužníkovi, vyjma Kreditní události dle
lánku 11.1.9, kde toto ustanovení platí pouze pro erpání ve vztahu ke konkrétnímu
dot enému Projektu. Po vy erpání postup dle lánku 11.2 Agent na základ
instrukce V itel vyvolá spole né jednání s Dlužníkem, a pokud nedojde k dohod o
ešení do t iceti (30) kalendá ních dn od doru ení výzvy Agenta k zahájení jednání
Dlužníkovi a Kreditní událost nadále trvá, je Agent na základ instrukce V itel
oprávn n u init opat ení uvedená v lánku 11.3.1 a/nebo 11.3.2;
11.3.1. prohlásit všechny nebo n které ástky, které Dlužník dluží podle této
Smlouvy, za okamžit splatné nebo p ed asn splatné k ur itému datu a
všechny tyto ástky se stanou splatnými okamžit i k ur enému datu bez
ohledu na jejich p vodní splatnost vyjma Kreditní události dle lánku 11.1.9,
kde toto ustanovení platí pouze pro ástky erpané ve vztahu ke konkrétnímu
dot enému Projektu;
11.3.2. od této Smlouvy odstoupit nebo vypov d t poskytnutí Úv ru.
Opat ení uvedená v lánku 11.3 jsou navzájem kumulativní a nevylu ují žádné jiné
kroky nebo nápravné prost edky, ke kterým mohou být Agent nebo V itelé oprávn ni
ze zákona nebo jinak. Není-li výše stanoveno jinak, realizace výše uvedených krok
Agentem nebo V iteli nebo p ípadné odstoupení od Smlouvy se nedotýká povinností
a závazk Dlužníka stanovených v této Smlouv . Všechny povinnosti a závazky
Dlužníka v i každému V iteli, Agentovi a Aranžér m z stávají platné a ú inné až
do doby úplného splacení všech dlužných ástek Dlužníkem.
11.4. Odškodn ní:
V p ípad , že dojde k výskytu Kreditní události je Dlužník povinen nahradit Agentovi
a V itel m veškerou škodu a náklady vzniklé v souvislosti s výskytem Kreditní
události. Pokud je porušením povinnosti Dlužníka nezaplacení jakékoli dlužné ástky
dle této Smlouvy v den splatnosti, zohlední se p i výpo tu t chto škod, ztrát a náklad
úrok z prodlení, který Dlužník zaplatil v souladu s lánkem 7.1.
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12.

V

ITELÉ

12.1. Práva a povinnosti:
Práva a povinnosti V itel podle této Smlouvy jsou spole ná a nerozdílná. Mezi
sebou se V itelé vypo ádají podle pom ru svých Podíl . Pro vylou ení pochybností
smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato Smlouva nezakládá mezi V iteli
sdružení ve smyslu §829 a násl. zákona . 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis , a V itelé si uchovávají své nezávislé postavení.
12.2. Závazek V itel :
Každý V itel p ebírá závazek poskytnout Úv r za podmínek této Smlouvy do výše
svého Závazku, avšak s tím, že v i Dlužníkovi jsou V itelé zavázání spole n a
nerozdíln . Pokud dojde k p evodu Závazku podle lánku 14.1, Agent aktualizuje
seznam Závazk a poskytne jeho kopii všem V itel m a Dlužníkovi.
12.3. Souhlasy, rozhodnutí a promíjení pln ní povinností:
Veškeré souhlasy, spole ná rozhodnutí a promíjení pln ní povinností, jež mají i
mohou V itelé u init dle této Smlouvy, budou u in na Majoritními v iteli a budou
závazná pro všechny V itele. Majoritní v itelé však nejsou na základ tohoto lánku
12.3 oprávn ni init rozhodnutí, poskytnout souhlasy i promíjet povinnosti, pokud se
týkají jakékoli z následujících skute ností:
12.3.1. zm n m ny nebo dn splatnosti jakýchkoli ástek Jistiny a úrok nebo
úhrady jakékoli jiné ástky (aniž by tím byly dot eny práva Agenta dle lánku
11.2 a 11.3);
12.3.2. prominutí Podmínek erpání dle lánku 3.3.
12.4. Odpov dnost V itel :
Za p edpokladu, že budou spln ny veškeré podmínky pro poskytnutí erpání dle této
Smlouvy a V itelé nesplní svoji povinnost poskytnout Dlužníkovi Úv r, je Dlužník
oprávn n po V itelích požadovat náhradu škody ve smyslu ustanovení § 373 a násl.
zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis .
12.5. Prohlášení V itel :
V itelé prohlašují, že si p ed uzav ením této Smlouvy vyžádali a v rámci daných
možností prov ili od Dlužníka všechny d ležité informace pot ebné pro rozhodnutí o
uzav ení této Smlouvy.
13.

AGENT

13.1. Pov ení Agenta:
V itelé tímto pov ují Agenta, výkonem funkce Agenta podle této Smlouvy a
výkonem jejich práv podle této Smlouvy jejich jménem. Agent je zástupcem a
zmocn ncem výlu n V itel pro výkon jejich práv a zabezpe ení pln ní povinností
Dlužníka podle této Smlouvy. Ustanovení lánku 14.3.3 tím není dot eno. Dlužník
bere toto pov ení na v domí se specifickými d sledky a povinnostmi, které pro n ho
z tohoto pov ení vyplývají.
13.2. Vztah Dlužníka, Agenta a V itel :
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Pokud tato Smlouva stanoví, že Dlužník je povinen k ur itému jednání na základ
pokynu, instrukce, souhlasu i jiného úkonu všech nebo n kterých V itel , sta í, že
takový pokyn, instrukci, souhlas i jiný úkon oznámí Dlužníkovi Agent a Dlužník není
oprávn n podmi ovat pln ní svých povinností p edložením d kazu o tom, že takový
pokyn, instrukce i souhlas existují. Dlužník je povinen komunikovat s V iteli nebo s
kterýmkoli z nich pouze prost ednictvím Agenta.
13.3. Právní vztah Agenta v i Dlužníkovi:
Agent z titulu své funkce neodpovídá v i Dlužníkovi za závazky V itel a ze své
funkce Agenta je odpov dný pouze V itel m a pouze v rozsahu stanoveném touto
Smlouvou. Tímto není dot ena p ípadná odpov dnost Agenta jako V itele, p ípadn
V itel v i Dlužníkovi.
13.4. Odpov dnost V itel :
Každý V itel samostatn odpovídá za své rozhodnutí poskytnout finan ní prost edky
v rámci Úv ru a své rozhodnutí u init i neu init kroky dle této Smlouvy. Každý
V itel sám posuzuje úv ruschopnost Dlužníka a podmínky této Smlouvy. Agent
ne iní žádná prohlášení ani ujišt ní, že jakékoli informace poskytnuté jakémukoli
V iteli p ed podpisem této Smlouvy nebo po jejím podpisu jsou pravdivé. Každý
V itel by proto m l u init veškeré kroky, jež jsou dle jeho názoru nezbytné k ov ení
takových informací. Agent dále není odpov dný za platnost, ú innost i vhodnost této
Smlouvy. O tomto se každý V itel p esv d il sám.
13.5. Povinnosti Agenta:
Krom povinností Agenta stanovených jinde v této Smlouv
následující povinnosti:

bude Agent plnit

13.5.1. Oznámení:
Agent bez zbyte ného odkladu vyrozumí každého V itele o obsahu každého
oznámení, které obdrží od Dlužníka v souladu s touto Smlouvou. V p ípad ,
že se oznámení bude týkat pouze ur itých V itel , m že Agent dle svého
uvážení vyrozum t pouze p íslušné V itele, což u iní bez zbyte ného
odkladu.
13.5.2. Jiné dokumenty:
Když Dlužník Agentovi doru í jakékoli jiné dokumenty vyžadované dle této
Smlouvy, Agent bez zbyte ného odkladu poskytne jejich kopii každému
V iteli.
13.5.3. Kreditní událost:
Agent vyrozumí každého V itele o jakékoli Kreditní události. Tato
povinnost však vzniká pouze tehdy, kdy dojde k prodlení s platbou nebo
v p ípad jiných Kreditních událostí, o n mž je Agent výslovn informován
spole n s náležitým d kazem sv d ícím o vzniku Kreditní události. Do té
doby je Agent oprávn n se domnívat, že ke Kreditní události nedošlo. Agent
není povinen informace aktivn vyžadovat, kontrolovat i provád t jejich
hodnocení.
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13.5.4. Informace:
Agent požádá Dlužníka, aby Agentovi poskytl informace p im en
vyžadované V iteli.
13.6. Práva Agenta:
Krom práv Agenta stanovených jinde v této Smlouv má Agent následující práva:
13.6.1. Odborní poradci:
Agent je oprávn n požádat odborné poradce o odborná poradenství
v otázkách souvisejících s touto Smlouvou.
13.6.2. Zmocn ní ud lené V iteli:
Agent je oprávn n u init veškeré kroky a úkony, které jsou oprávn ni init
V itelé v souladu s touto Smlouvou.
13.6.3. Stanovisko V itel :
Pokud p i výkonu jakýchkoli práv, pravomocí i diskre ních práv požádá
Agent o stanovisko V itel , bude postupovat podle tohoto stanoviska.
Pokud Agent vykoná taková práva, pravomoci nebo diskre ní práva
v souladu se stanoviskem V itel , nebude mít Agent v i V itel m žádnou
odpov dnost. V p ípad neexistence žádných pokyn od V itel je Agent
oprávn n jednat i nejednat zp sobem, jež bude dle jeho názoru v zájmu
V itel .
13.6.4. ízení:
Agent je oprávn n zahájit soudní ízení proti Dlužníkovi výhradn jménem
t ch V itel , kte í jej k zahájení takového ízení zmocní v mí e povolené
právními p edpisy.
13.6.5. Dodržování právních p edpis :
Agent je oprávn n u init jakýkoli krok nezbytný k dodržení p íslušných
právních p edpis .
Agent není povinen uplatnit žádná z t chto práv a nebude mít žádnou odpov dnost,
pokud taková práva neuplatní. Pokud jde o soudní ízení, je Agent oprávn n
odmítnout u init jakékoli kroky do té doby, než obdrží slib odškodn ní nebo zajišt ní
pro n j uspokojivé.
13.7. Spolehnutí se na podklady:
Agent je oprávn n spolehnut se na následující podklady:
13.7.1. stanovisko ádn vybraných a instruovaných odborných poradc ;
13.7.2. potvrzení a prohlášení obdržená od Dlužníka a podepsaná Oprávn nou
osobou;
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13.7.3. jakékoli oznámení i dokument, o n mž se Agent m že rozumn domnívat,
že je pravý.
Agent není odpov dný za následky, jež m že mít jeho p im ené spolehnutí se na výše
uvedené podklady.
13.8. Rozsah Agentových povinností:
13.8.1. Neexistence dalších povinností:
Agent má výhradn ty závazky a povinnosti, jež jsou výslovn uvedeny
v této Smlouv . Veškeré povinnosti Agenta mají ist administrativní a
technickou povahu a Agent není povinen provád t žádná odborná posouzení
i poradenství.
13.8.2. Nezákonnost a odpov dnost:
Agent není povinen u init nic, co by bylo nezákonné nebo následkem ehož
by mu vznikla odpov dnost v i jakékoli osob .
13.8.3. Vylou ení povinností správy:
Agent nemá na základ této Smlouvy postavení ani povinnosti a
odpov dnost správce cizího majetku.
13.9. Omezení odpov dnosti:
Agent není v i V itel m odpov dný za jakékoli jednání i opomenutí dle této
Smlouvy i v souvislosti s ní, ledaže by k tomu došlo na základ hrubé nedbalosti i
úmyslného porušení povinností Agenta stanovených v této Smlouv .
13.10. Role Agenta:
Nehled na svou roli zástupce V itel je Agent oprávn n k následujícímu:
(A) participovat jakožto V itel na Úv ru;
(B)

provád t veškeré druhy bankovních a obchodních
transakcí s Dlužníkem; a

(C)

p sobit jakožto agent jiných skupin v itel
nebo jiných dlužník .

Dlužníka

13.11. Odškodn ní:
Každý V itel souhlasí, že Agentovi nahradí veškerou škodu a náklady, které
Agentovi vzniknou v d sledku p ijetí jmenování Agentem nebo na základ výkonu
funkce Agenta. Tyto škody a náklady budou zohled ovat ástky uhrazené Agentovi
Dlužníkem. Odpov dnost každého V itele dle tohoto lánku je omezena na podíl na
celkových škodách a nákladech odpovídající podílu Závazku k ástce úv ru,
respektive Podílu p íslušného V itele, pokud došlo k erpání. Jestliže se škody a
náklady vztahují k innosti Agenta, která se týká výhradn n kterých V itel , je
místo toho Agent oprávn n V itele vyrozum t o jiném zp sobu rozd lení
odpov dnosti. V takovém p ípad ur í rozsah odpov dnosti V itele dle tohoto lánku
Agent.
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13.12. Odd lený status útvaru vykonávajícího funkci agenta:
P i výkonu funkce Agenta se bude mít za to, že Agent jedná prost ednictvím svého
útvaru vykonávajícího funkci Agenta, který je odd lený od jakýchkoli ostatních útvar
nebo odbor , a jakékoli informace, které obdrží jiné útvary i odbory spole nosti
Agenta, budou považovány za d v rné a nebudou pokládány za poskytnuté útvaru
Agenta.
13.13. Odstoupení:
Agent je oprávn n ze své funkce odstoupit na základ písemného oznámení o
odstoupení z funkce doru ené V itel m. V takovém p ípad platí následující
ujednání:
13.13.1. Jmenování odstupujícím Agentem:
Pokud Agent odstoupí ze své funkce a V itelé nového Agenta nejmenují do
t iceti (30) dn po oznámení odstupujícího Agenta, bude odstupující Agent
oprávn n a zmocn n jménem V itel jmenovat Agenta nového.
13.13.2. Zp sob jmenování:
Nový Agent bude jmenován se svým souhlasem odstupujícím Agentem a
jeho jmenování oznámeno Dlužníkovi a V itel m.
13.13.3. Ú inky jmenování:
Jmenování nového Agenta se stane ú inným ke dni dohodnutému mezi
novým Agentem a Agentem odstupujícím. Nebude-li dohodnuto jiné datum,
nabude jmenování nového Agenta ú innosti deset (10) Bankovních dn po
dnu oznámení uvedeném v odstavci (B). Odstoupení odstupujícího Agenta
nabude ú innosti ke dni ú innosti jmenování nového Agenta.
13.13.4. Následky odstoupení:
Ke dni ú innosti odstoupení bude p vodní Agent zprošt n svých závazk a
povinností vyplývajících z funkce Agenta. Ustanovení této Smlouvy týkající
se veškerých otázek spjatých s obdobím výkonu jeho funkce tím nejsou
dot ena.
13.13.5. P evod agendy:
Nový Agent p evezme postavení Agenta v nezm n ném rozsahu a bude mít
veškerá práva a povinnosti Agenta uvedené v této Smlouv a souvisejících
dohodách. Odstupující Agent a nový Agent budou vzájemn spolupracovat
za ú elem zajišt ní ádného p evodu agendy. Odstupující Agent novému
Agentovi doru í nebo poskytne veškeré záznamy, dokumenty a informace,
které má jakožto Agent k dispozici.
13.13.6. Úhrada dalších ástek p i odstoupení:
Dlužník není povinen uhradit žádné dodate né platby, které by byly p ímým
d sledkem zm ny v osob Agenta.
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14.

P EVOD ZÁVAZKU A PODÍLU

14.1. P evod Závazku a Podílu:
V itelé budou oprávn ni se souhlasem Dlužníka p evést a postoupit své Závazky a
Podíly i jejich ásti jakékoli bance nebo pobo ce zahrani ní banky ve smyslu zákona
. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn ní pozd jších p edpis , nebo jakékoli jiné bankovní
instituci se sídlem v lenské zemi OECD. Dlužník bude oprávn n odep ít sv j souhlas
pouze v od vodn ných p ípadech.
14.2. Postoupení pohledávek
Pokud dojde k výskytu Kreditní události dle lánku 11.1.1 a V itelé rozhodnou o
uplatn ní jakéhokoliv opat ení dle lánku 11.3, V itelé mají právo postoupit své
pohledávky podle této Smlouvy bez jakéhokoliv omezení na jakoukoliv t etí osobu.
14.3. Potvrzení o zm n v itele:
14.3.1. Minimální výše Závazku respektive Podílu, který je možno postoupit i
p evést, iní CZK 50.000.000,- (slovy: padesát milion korun eských). Toto
omezení neplatí, pokud je Podíl p evád jícího V itele nižší než CZK
50.000.000,- (slovy: padesát milion korun eských).
14.3.2. P evád jící V itel doru í Agentovi Potvrzení o zm n v itele odpovídající
vzoru uvedenému v P íloze 14.3 (dále jen "Potvrzení o zm n v itele"). ádn
vypln né Potvrzení o zm n v itele musí být podepsáno p evád jícím
V itelem a nabývajícím V itelem. P evád jící V itel rovn ž zajistí, aby byl
Agentovi nabývajícím V itelem uhrazen administrativní poplatek ve výši
CZK 20.000,- (slovy: dvacet tisíc korun eských) (plus ú eln vynaložené
náklady Agenta v souvislosti se zm nou V itele).
14.3.3. Agent neprodlen doru í Potvrzení o zm n v itele Dlužníkovi k jeho
podpisu. Dlužník se zavazuje zajistit, že Potvrzení o zm n v itele doru ené
Dlužníkovi bude Dlužníkem bez zbyte ného odkladu osobou oprávn nou
jednat za Dlužníka podepsáno a doru eno zp t Agentovi. Agent podepíše
Potvrzení o zm n v itele za ostatní V itele i za sebe nejpozd ji do p ti (5)
Bankovních dn od jeho doru ení a úhrad administrativního poplatku a doru í
jej všem V itel m a Dlužníkovi. Každý V itel ud luje Agentovi zvláštní
plnou moc k podpisu tímto zp sobem.
14.3.4. Potvrzení o zm n v itele nabývá ú innosti dnem, kdy jej (poté, co jej již
d íve podepsal Dlužník) podepíše Agent. V tento den:
(A) je p evád jící V itel zprošt n svých práv a povinností v rozsahu
vymezeném v Potvrzení o zm n v itele; a
(B) nabývající V itel nabývá povinnosti a práva p esn odpovídající
práv m a povinnostem, jichž byl p evád jící V itel zprošt n; a
(C) nabývající V itel se stává stranou této Smlouvy jakožto V itel.
Závazek a/nebo Podíl p evád jícího v itele se v p íslušném rozsahu sníží i
zruší a nabývající V itel p evezme Závazek a/nebo Podíl ve výši, v jaké
došlo ke snížení Závazku a/nebo Podílu p evád jícího V itele.
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15.

ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ

15.1. Ú innost a trvání smlouvy:
Tato Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího uzav ení, tj. dnem podpisu
všemi smluvními stranami, a to posledním z nich a její platnost a ú innost neskon í v
žádném p ípad d íve, než budou spln ny veškeré závazky a povinnosti Dlužníka
podle této Smlouvy, zejména splaceny veškeré pen žní závazky.
15.2. Zdan ní:
Veškeré platby provád né v souvislosti s Úv rem budou provád ny bez srážky daní
p ípadn poplatk jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou
vyžadovány p íslušnými právními p edpisy eské republiky ú innými ke dni takové
platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatk vyžadována p íslušnými
právními p edpisy eské republiky ú innými ke dni takové platby, splatí Dlužník bez
zbyte ného prodlení odpovídající ásti Úv ru. Pokud se Dlužník rozhodne nesplatit
odpovídající ásti Úv ru, vznikne mu povinnost uhradit V itel m náhradu t chto
srážek daní nebo poplatk .
15.3. Požadavek písemné formy:
Jakýkoliv souhlas vyžadovaný podle této Smlouvy, vzdání se práva i prominutí
povinnosti i zm na jakýchkoli podmínek této Smlouvy budou ú inné pouze tehdy,
budou-li uskute n ny v písemné form .
15.4. Oznámení:
Veškerá komunikace podle této Smlouvy musí být písemná a (i) zaslána doporu eným
dopisem, (ii) zaslána faxem s potvrzením p ijímacího faxového aparátu, nebo (iii)
doru ena osobn s potvrzením p evzetí, v každém z uvedených p ípad na následující
adresy, resp. telekomunika ní spojení:
(A) Pokud Dlužníkovi:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
fax: 475 200 245
(B)

Pokud Agentovi, respektive V itel m:
eská spo itelna, a.s.
Odbor Financování státní a komunální sféry
Bud jovická 1912
140 00 Praha 4
fax: 261 072 514

Všechna oznámení nebo sd lení zaslaná v souladu s tímto lánkem se považují za
ú inná okamžikem jejich doru ení adresátovi, avšak s tím, že oznámení nebo sd lení,
které by jinak nabylo ú innosti v den, který není Bankovním dnem nebo po 11:00,
kteréhokoli Bankovního dne, nabude ú innosti až bezprost edn následující Bankovní
den. Pro vylou ení pochybností smluvní strany tímto potvrzují, že pro dokumenty, u
kterých z povahy v ci i s ohledem na požadovanou formu dle ustanovení této
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Smlouvy vyplývá, že mají být doru ovány v originálu, se doru ování faxem
nepoužije.
Výše uvedené adresy a telekomunika ní spojení mohou být m n na jednostranným
písemným oznámením doru eným p íslušnou smluvní stranou Agentovi (a v p ípad
Agenta všem ostatním smluvním stranám) s tím, že taková zm na se stane ú innou
uplynutím deseti (10) Bankovních dn ode dne odeslání oznámení.
15.5. Zm ny:
Tuto Smlouvu lze m nit pouze písemnou formou, p i emž taková zm na musí být
podepsána všemi smluvními stranami. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, nelze ji
vypov d t ani ukon it jinak než vzájemnou dohodou všech smluvních stran v písemné
podob , podepsané všemi smluvními stranami.
15.6. Zavedení Eura:
V p ípad , že v eské republice bude jako zákonné platidlo zavedeno Euro, budou
eské koruny (CZK) nahrazeny v souladu s p íslušnými obecn závaznými právními
p edpisy ke dni zavedení tohoto platidla a po p íslušném p echodném období Eurem, a
to na základ p epo tu oficiálním sm nným kurzem.
Po ínaje dnem p evodu uvedeném v p edcházejícím lánku bude Dlužník provád t
platby jakýchkoli ástek dlužných dle této Smlouvy v CZK výhradn v Euro. Veškeré
ástky hrazené Dlužníkem budou p ipsány na Agentský ú et v Euro a veškeré p evody
na Euro platby hrazené Dlužníkem v eských korunách (CZK) budou provedeny na
základ oficiálního sm nného kurzu. Úroková sazba PRIBOR bude nahrazena
kótovanou úrokovou sazbou pro depozita v Eurech (EURIBOR).
Zavedení Eura nebude mít za následek úpravu i zm nu ustanovení stávající Smlouvy
ani se nedotkne povinností Dlužníka vyplývajících z této Smlouvy i pln ní takových
povinností z d vodu nemožnosti pln ní i jakéhokoli jiného d vodu pro prominutí
takovýchto povinností, a nebude zakládat právo žádné smluvní strany tuto Smlouvu
jednostrann ukon it i upravit.
15.7. Zm na právních p edpis a regulace kapitálové p im enosti
15.7.1. Zvýšené náklady:
V p ípad , že dojde ke zvýšení nákladu V itel p i poskytnutí nebo
udržování svých Závazk nebo Podíl dle Smlouvy, a to z d vodu zm ny
právních p edpis nebo provád cích právních p edpis je Dlužník povinen
bez zbyte ného odkladu, a to nejpozd ji do šedesáti (60) kalendá ních dn
od obdržení oznámení Agenta o vzniku t chto náklad , uzav ít s V iteli
dodatek k této Smlouv , v n mž se Dlužník zaváže k úhrad všech t chto
zvýšených náklad . Dlužník bude povinen uhradit zvýšené náklady do t iceti
(30) kalendá ních dn od uzav ení dodatku, ne však d íve než do t iceti (30)
kalendá ních dn od skute ného vzniku t chto náklad V itel m. Povinnost
Dlužníka k uzav ení tohoto dodatku je podmín na tím, že uzav ení takového
dodatku o úhrad zvýšených náklad nebude v rozporu s aktuáln platnými
zákony a provád cími právními p edpisy eské republiky.
15.7.2. Oznámení Agenta.
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Oznámení Agenta Dlužníkovi o vzniku zvýšených náklad
15.7.1. musí obsahovat tyto obsahové náležitosti:

podle lánku

(A) oznámení o vzniku zvýšených náklad ,
(B)

ástka zvýšených náklad ,

(C)

asové ur ení vzniku zvýšených náklad , a

(D) ur ení d vodu vzniku zvýšených náklad .
15.8. Dodatek smluv o bankovních ú tech:
Smluvní strany se tímto dohodly, že ustanovení této Smlouvy týkající se bankovních
ú t Dlužníka vedených u kteréhokoli z V itel p edstavují dodatek smlouvy (smluv)
o b žném ú tu, respektive vkladovém ú tu, uzav ené (uzav ených) mezi Dlužníkem a
p íslušný V itelem ve vztahu ke všem bankovním ú t m Dlužníka u takového
V itele, p i emž pokud dojde k uzav ení jakékoli nové smlouvy o b žném nebo
vkladovém ú tu mezi Dlužníkem a kterýmkoli V itelem v dob trvání této Smlouvy,
vztahují se na p íslušnou smlouvu o b žném respektive vkladovém ú tu ode dne její
ú innosti p íslušná ustanovení této Smlouvy jako její dodatek.
15.9. Neuplatn ní práva:
Neuplatn ní ani opožd né uplatn ní práv nebo nápravných prost edk dle této
Smlouvy ze strany V itel nebude mít ú inky vzdání se práva na jejich uplatn ní a
jakékoli jednotlivé nebo áste né uplatn ní práva nebo nápravného prost edku nebude
p ekážkou pro jakékoli další nebo jiné jejich uplatn ní nebo uplatn ní jakéhokoli
jiného práva nebo nápravného prost edku. Práva a nápravné prost edky upravená v
této Smlouv lze uplatnit soub žn a nevylu ují žádná práva ani nápravné prost edky,
na n ž vzniká právo z právních p edpis .
15.10. Neplatnost:
V p ípad , že kterékoli ustanovení této Smlouvy se stane neplatným, nezákonným i
nevymahatelným, ostatní ustanovení nadále z stanou platná a vymahatelná. Smluvní
strany se tímto zavazují, že takovéto neplatné, nezákonné i nevymahatelné
ustanovení nahradí ustanovením platným a vymahatelným s obdobným obchodním a
právním smyslem, a to do trnácti (14) Bankovních dn po zjišt ní takovéto
neplatnosti, protiprávnosti i nevymahatelnosti.
15.11. Platné právo a jurisdikce:
Rozhodným právem je právní ád eské republiky v platném zn ní. Všechny spory,
které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ešeny v cn
a místn p íslušným soudem. P ípadné rozpory týkající se právní interpretace
ustanovení této Smlouvy, které mohou vzniknout, se budou ešit nejprve vzájemným
jednáním smluvních stran.
15.12. Úplná smlouva:
Tato Smlouva byla uzav ena na základ Ve ejné zakázky a nabídky Komer ní banky,
a.s. a eské spo itelny, a.s. ze dne …….., která byla vybrána jako nejvýhodn jší.
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzav ena v souladu s výše uvedenou
nabídkou a že obsahuje všechna ujednání smluvních stran týkající se jejího p edm tu.
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V p ípad rozporu mezi kone ným zn ním Smlouvy a výše uvedenou nabídkou, se
smluvní strany dohodly, že uzav ou dodatek k této Smlouv , kterým bude Smlouva
uvedena do souladu s nabídkou.
15.13. P ílohy:
Veškeré p ílohy této Smlouvy jsou její nedílnou sou ástí a jsou pro smluvní strany
závazné.
15.14. eský jazyk:
Tato Smlouva je sepsána v eském jazyce a tato verze platí mezi smluvními stranami
za závaznou.
15.15. Stejnopisy:
Tato Smlouva je vyhotovena v p ti (5) stejnopisech s platností originál . T i (3)
vyhotovení obdrží Dlužník a jedno (1) vyhotovení každý z V itel .
15.16. Právní nástupci:
Tato Smlouva a jakékoliv její ásti, zm ny i dopl ky budou závazné pro všechny
p ípadné právní nástupce Aranžér , Agenta, V itel a Dlužníka.
15.17. Doložka platnosti právního úkonu:
Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské
z ízení), v platném zn ní: Uzav ení této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem
Dlužníka, a to usnesením . …………………………………………., p ijatým na
zasedání zastupitelstva konaném dne …………………………………………., kterým
bylo rozhodnuto o uzav ení této Smlouvy.
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P ÍLOHA 1.1
V

ITELÉ A ZÁVAZKY

Obchodní firma

Závazek

eská spo itelna, a.s.

CZK 1.500.000.000,- (slovy: jedna miliarda p t
set milion korun eských)

Komer ní banka, a.s.

CZK 1.000.000.000,- (slovy: jedna miliarda korun
eských)
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P ÍLOHA 3.1
ŽÁDOST O ERPÁNÍ
Od:

Ústecký kraj

fax: [……]
Komu: [•]
fax:
k rukám:
Datum a Místo:
V c: Žádost o erpání
Odvoláváme se na smlouvu o dlouhodobém klubovém úv ru (dále jen "Smlouva o úv ru")
v etn všech jejích dodatk , uzav enou dne [
] mezi námi jako Dlužníkem, eskou
spo itelnou, a.s. a Komer ní bankou, a. s. jako Aranžéry, V iteli a eskou spo itelnou, a.s.
jako Agentem (pojmy definované v uvedené Smlouv o úv ru a zde použité mají význam
uvedený ve Smlouv o úv ru).
Prohlašujeme, že veškerá prohlášení a záruky, které byly nebo mají být u in na k dnešnímu
dni a ke Dni erpání podle Smlouvy o úv ru jsou pravdivé, nezavád jící, úplné a tam, kde to
jejich povaha p ipouští, ú inné. Dále prohlašujeme, že k tomuto dni neporušujeme ani ke Dni
erpání nebudeme porušovat žádnou povinnost pro nás vyplývající ze Smlouvy o úv ru, ani
že nenastal ani nehrozí žádná Kreditní událost ve smyslu lánku 11.1 Smlouvy o úv ru a k
žádné takové události nedojde ani v d sledku erpání požadovaného touto žádostí.
Prohlašujeme, že jsme splnili veškeré podmínky pro erpání dle lánku 3.3 Smlouvy o úv ru,
zejména že byly Agentovi p edány veškeré dokumenty dle P ílohy . 3.3.1. Smlouvy o úv ru.
Žádáme o následující erpání:
ástka erpání je ve výši [...].
Den erpání je [...].
Prost edky získané požadovaným
erpáním budou použity k následujícímu ú elu
[
[pozn. specifikace ú elu dle lánku 2.6 Smlouvy o úv ru k dopln ní]]
P ipište, prosím, požadovanou ástku erpaní ve prosp ch ú tu .[…].
S pozdravem,
Jména a podpisy Oprávn ných osob
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P ÍLOHA 3.3.1
DOKUMENTY K DORU ENÍ AGENTOVI P ED ERPÁNÍM
1. Dokumenty dokládající p id lení dotace:
Kopie p íslušných právních akt osv d ujících nárok Dlužníka na obdržení dotace
na konkrétní financované Projekty.
2. Dokumenty k žádosti o erpání:
Kopie veškerých doklad osv d ujících, že realizace erpání je v souladu
s ú elem Úv rem, a to: kopie faktur, da ových doklad , v etn p íslušných
zjiš ovacích protokol , potvrzených oprávn nými pracovník Dlužníka, originály
platebních p íkaz pro p ípad proplácení erpání na ú ty dodavatel . V p ípad
p edchozího proplácení faktury z prost edk Dlužníka budou p iloženy kopie
doklad o tomto proplacení (tj. kopie výpis z ú tu). Každá žádost o erpání musí
být jednozna n p i azena k p íslušnému Projektu.
Všechny tyto dokumenty musí být Dlužníkem p edloženy ve form a s obsahem
osv d ujícím, že pen žní prost edky poskytnuté v rámci požadovaného erpání budou
použity v souladu s ú elem Úv ru. Veškeré dokumenty musí být itelné, nep episovaném
nesmazatelné.
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P ÍLOHA 14.3
VZOR
POTVRZENÍ O ZM N V

ITELE

Agent
[•]
k rukám: [•]
faxové íslo: [•]

Datum: [

]

V c: Dlouhodobý klubový úv r CZK 2.500.000.000,Vážení,
odvoláváme se na výše uvedenou smlouvu o úv ru uzav enou mezi Dlužníkem, Aranžéry,
Agentem a V iteli (jak jsou tyto pojmy definovány ve smlouv o úv ru) (dále jen
"Smlouva"). Pojmy definované ve Smlouv mají v tomto potvrzení stejný význam.
Toto potvrzení se doru uje pro ú ely lánku 14.3.2 Smlouvy.
Ozna ení p evád jícího V itele: ..............................................
Ozna ení nabývajícího V itele: ...............................................
Datum ú innosti zm ny V itele: ..............................................
P evád ný Závazek: .................................................................
P evád ný Podíl: ......................................................................
Výše uvedená zm na V itele nabývá ú innosti v souladu s lánkem 14.3 Smlouvy.
Ke dni podpisu tohoto Potvrzení o zm n v itele Agentem:
1.

je p evád jící V itel zprošt n svých povinností a vzdává se svých práv v rozsahu
vymezeném v tomto Potvrzení o zm n v itele;

2.

nabývající V itel p ejímá povinnosti a práva p esn odpovídající povinnostem, jichž
byl p evád jící V itel zprošt n, a práv m, jichž se p evád jící V itel vzdal; a

3.

nabývající V itel se stává stranou Smlouvy jakožto V itel.

4.

nabývající V itel se stává stranou Smlouvy o spolupráci jakožto její ú astník.
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Závazek a/nebo Podíl p evád jícího V itele se v p íslušném rozsahu sníží a nabývající
V itel p ebírá Závazek a/nebo Podíl ve výši, v jaké došlo ke snížení Závazku a/nebo Podílu
p evád jícího V itele.
Spojení na nabývajícího V itele pro ú ely doru ování oznámení
Adresa: .......................................................................................
Faxové íslo:...............................................................................
K rukám: .....................................................................................
Toto potvrzení se ídí a vykládá v souladu s právním ádem eské republiky.
Pojmy definované ve Smlouv mají v tomto Potvrzení o zm n v itele stejný význam.

P evád jící V itel

Nabývající V itel

[Ozna ení p evád jícího V itele]

[Ozna ení nabývajícího V itele]

Podpis: _______________

Podpis: _______________

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

Agent

Dlužník

Podpis: _______________

Podpis: _______________

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:
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Podpisy:
Na d kaz souhlasu s obsahem této Smlouvy p ipojují smluvní strany své podpisy a zárove
prohlašují, že tato Smlouva byla uzav ena ze svobodné a vážné v le stran.

Dlužník
V …..…………………….. dne ……….. 2008
Ústecký kraj
Podpis: _______________

Podpis: _______________

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:
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Příloha č. 22 k usnesení č. 37/27Z/2008

Smlouva č. 167P/2008
o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008
Článek 1
Smluvní strany
Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČ: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Gustávem S l a m e č k o u, MBA
(dále jen „ poskytovatel“)
a
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
zastoupený hejtmanem
Ing. Jiřím Š u l c e m
(dále jen „příjemce“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 269 odstavce 2) zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
t u t o S m l o u v u:
Článek 2
Účel smlouvy
Účelem této Smlouvy je
- zajistit provedení ustanovení § 2 a 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní
infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve
věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České
republiky, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s prováděním předfinancování
výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie (dále jen „fondů EU“) u
akcí spolufinancovaných z fondů EU a příjemcem;
- právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly
poskytovatele vůči příjemci v případě nakládání s finančními prostředky poskytnutými dle
této Smlouvy;
- realizovat schválený rozpočet poskytovatele,
- zajistit pohledávku poskytovatele vzniklou v souvislosti s předfinancováním výdajů, které
mají být kryty prostředky z fondů EU.
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Článek 3
Předmět Smlouvy
V souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., a na základě dohody mezi smluvními stranami je
předmětem této Smlouvy úprava práv a povinností mezi poskytovatelem finančních
prostředků a jejich příjemcem
-

-

při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou na základě
shora citovaného zákona, tj. k předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky
z fondů EU u jmenovitých akcí výstavby, modernizace a oprav silnic II. a III. třídy
uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy spolufinancovaných z fondů EU a příjemcem
v rozsahu a za podmínek uvedených touto Smlouvou;
při čerpání finančních prostředků a jejich vrácení poskytovateli;
při kontrolní činnosti poskytovatele vůči příjemci při nakládání s poskytnutými finančními
prostředky.
Článek 4
Účel a výše poskytnutí finančních prostředků

1. Poskytovatel poskytuje příjemci finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný touto
Smlouvou, tj. na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u
akcí realizovaných příjemcem a spolufinancovaných z fondů EU a příjemcem doložených
dokumenty osvědčujícími poskytnutí dotace z fondů EU, jejichž financování je v souladu
s účelem ve smyslu § 2 zákona č. 104/2000 Sb. Podle této Smlouvy poskytne
poskytovatel příjemci maximálně částku:
221 810 000 Kč
(slovy dvěstědvacetjedenmiliónosmsetdesettisíckorunčeských)
s tím, že úhradu národního podílu těchto akcí zajistí příjemce z vlastních (jiných) zdrojů.
Jmenovitý seznam akcí, které mají být spolufinancovány prostředky z fondů EU, je
uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.
Podmínky pro poskytování finančních prostředků na předfinancování výdajů, které mají
být kryty prostředky z fondů EU u akcí spolufinancovaných příjemcem a z dotací fondů
EU, jsou dále upraveny v této Smlouvě.
Dílčí uvolňování finančních prostředků poskytovaných na akce uvedené v Příloze č. 1
této Smlouvy bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1 článku 6
Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.
2. V Příloze č. 2 této Smlouvy jsou uvedeny akce připravované ke spolufinancování z fondů
EU nedoložené dokumenty osvědčujícími poskytnutí dotace z fondů EU, u kterých po
splnění podmínek uvedených dále ve Smlouvě poskytovatel poskytne pro předfinancování
výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU maximálně částku:
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114 534 000 Kč
(slovy stočtrnáctmilionůpětsettřicetčtyřitisícekorunčeských)
Poskytování těchto finančních prostředků bude zesmluvněno Dodatkem ke Smlouvě
č. 167P/2008 uzavřeným na základě žádosti příjemce předložené podle článku 7 části A,
odst. 13 této Smlouvy spolu s kopií dokladů osvědčujících poskytnutí dotace z fondu EU.
3. Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na r. 2008
schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 555 ze
dne 5. prosince 2007 a v souladu s interním rozpočtovým opatřením č. 2 schváleným
v únoru r. 2008.
4. Příjemce se zavazuje vést o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků průkaznou
samostatnou analytickou účetní evidenci tak, aby bylo zřejmé čerpání a užití finančních
prostředků v souladu s touto Smlouvou a s účelem, ke kterému jsou poskytovány. Tuto
účetní evidenci je příjemce povinen uchovávat po dobu pěti let od ukončení akce, která
byla financována z poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele. Při
vedení této účetní evidence je příjemce povinen postupovat v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a řídit se metodickými
pokyny poskytovatele.
5. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy na účet příjemce uvedený
v článku 5 náleží poskytovateli až do doby jejich skutečného čerpání v souladu s účelem,
ke kterému jsou poskytovány, tj. do odepsání z účtu příjemce ve prospěch prováděné
platby v souladu s účelem Smlouvy. Poskytované finanční prostředky nepřecházejí
připsáním na účet příjemce do vlastnictví příjemce, nestávají se součástí majetku
příjemce, se kterým hospodaří, a nemohou být předmětem výkonu práv třetích subjektů.
Článek 5
Prohlášení příjemce
Příjemce prohlašuje, že
-

-

zřídil a má u ČNB otevřen účet č. 2006-8423411/0710 určený pro finanční prostředky
poskytované dle této Smlouvy;
má zajištěné z vlastních (jiných) zdrojů finanční prostředky v rozsahu odpovídajícímu
národnímu podílu na akce spolufinancované z fondů EU uvedené v Příloze č. 1 této
Smlouvy a současně bere na vědomí, že při úhradě každé faktury týkající se způsobilých
výdajů u akce spolufinancované z fondů EU je povinen před podáním žádosti o uvolnění
finančních prostředků na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů
EU, u spolufinancované akce doložit, že uhradil ve prospěch této faktury z vlastních
(jiných) prostředků na účet uvedený v článku 7 části A) odst. 2 určený k financování této
akce částku odpovídající procentuální výši, v jaké je určen národní podíl na financované
akci;
zajistí ve vztahu k poskytovateli z vlastních (jiných) zdrojů vyrovnání případného rozdílu
mezi výší finančních prostředků poskytnutých na základě této Smlouvy pro
předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u

3

Příloha č. 22 k usnesení č. 37/27Z/2008
spolufinancovaných akcí uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy, které je povinen dle této
Smlouvy vrátit poskytovateli, a výší dotačních prostředků poskytnutých z fondů EU
v návaznosti na ověření uskutečněných plateb u spolufinancovaných akcí.
Článek 6
Poskytování finančních prostředků
1. Na základě písemné žádosti příjemce o uvolnění finančních prostředků se v souladu
s platnou Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů, Fondu soudržnosti,
resp. Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a
Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013, vydaných
Ministerstvem financí a v návaznosti na příslušný právní akt osvědčující
spolufinancování akce z fondů EU, poskytují u akcí spolufinancovaných z dotací fondů
EU finanční prostředky na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z
fondů EU ve výši odpovídající podílu dotací z fondů EU na spolufinancovanou akci.
Akce, u nichž je dotace z fondů EU již schválena, jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy.
K žádosti o uvolnění finančních prostředků na předfinancování výdajů, které mají být
kryty prostředky z fondů EU u spolufinancovaných akcí, je příjemce povinen doložit
skutečnou potřebu finančních prostředků kopiemi faktur či jiných dokladů, na základě
kterých se provádí úhrada plateb třetím osobám, pro které se požadavek na uvolnění
finančních prostředků předkládá a které mají být příjemcem v souladu s účelem této
Smlouvy ve lhůtě jejich splatnosti proplaceny, a doklad o použití vlastních (jiných)
prostředků pro financování národního podílu ve smyslu prohlášení uvedeného v článku 5,
druhá odrážka této Smlouvy. V případě více faktur předkládá příjemce spolu s kopiemi
faktur soupisku faktur, která musí být spolu se žádostí podepsána odpovědnou osobou,
uvedenou na podpisovém vzoru v Příloze č. 4 Smlouvy. Finanční prostředky
poskytovatele určené na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z
fondů EU u akcí uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy, převádí poskytovatel ze svého
účtu výhradně na účet příjemce specifikovaný v článku 5 této Smlouvy dle vývoje
příjmové stránky svého běžného účtu.
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných a odůvodněných případech a po
předchozím písemném upozornění příjemce jím požadované platby odložit.
Článek 7
Podmínky čerpání finančních prostředků
A) Práva a povinnosti příjemce:
1.

Příjemce se zavazuje nakládat s poskytnutými finančními prostředky efektivně a
hospodárně dle účelu jejich užití stanoveného touto Smlouvou a s péčí řádného
hospodáře.

2.

Příjemce je povinen provádět úhradu nákladů odpovídajících účelu vymezenému touto
Smlouvou prostřednictvím účtu uvedeného v článku 5 této Smlouvy. Současně
poskytovatel uděluje příjemci souhlas, aby finanční prostředky poskytované podle
článku 6 odst. 1 této Smlouvy převáděl ze svého účtu uvedeného v článku 5 na své
zvláštní účty určené k financování programů, které mají být kryty prostředky
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z fondů EU u akcí uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy, a jejich prostřednictvím
prováděl předmětné platby, které odpovídají ve Smlouvě stanovenému účelu. Pro akci č.
ISPROFOND 5421720003 "II/219, III/22310 rekonstrukce I/13 – Pernštejn - Vejprty"
účet č.: 2390452/0800, pro akci č. ISPROFOND 5421720007: "II/224, II/568
rekonstrukce I/7 – Odlice - Kadaň - Klášterec n. O." účet č.: 20183-883028399/0800, pro
akci č. ISPROFOND 5421720006 "II/251 rekonstrukce v úseku I/13 – Jirkov – Otvice Havraň" účet č.: 2465872/0800 a pro akci č. ISPROFOND 5421720005 "II/257
rekonstrukce I/13-Bílina – Kozly - kř. I/15" účet č.: 2390532/0800, které jsou vedené u
České spořitelny a.s., pobočka Centrála – Praha 4. Při nakládání s finančními prostředky
poskytovanými dle této Smlouvy převedenými na uvedené účty platí stejné podmínky
jako pro nakládání s finančními prostředky na účtu uvedeném v čl. 5 Smlouvy. Příjemce
se zavazuje vždy do 10 dnů po uplynutí každého čtvrtletí úroky připsané na jeho výše
uvedené účty z takto převedených finančních prostředků převést na účet poskytovatele č.
9324001/0710, vedený u ČNB. Převedené finanční prostředky z výše uvedených účtů
mohou být čerpány pouze ve výši nezbytně nutných nákladů v souladu s účelem, ke
kterému jsou poskytovány. Na vyžádání poskytovatele je příjemce povinen poskytnout
mu informace o pohybu a zůstatcích převedených finančních prostředků na těchto účtech.
Poplatky za vedení těchto účtů včetně poplatků za účetní operace nesmí být hrazeny
z finančních prostředků poskytnutých poskytovatelem. Převedené finanční prostředky
náleží až do okamžiku jejich užití v souladu s účelem, ke kterému byly poskytnuty, do
vlastnictví poskytovatele a příjemce je povinen provést taková opatření, aby tyto
prostředky na uvedených účtech nemohly být dotčeny výkonem práv třetích osob.
3.

Příjemce se zavazuje čerpat z bankovních účtů uvedených v odst. 2 pouze takovou výši
finančních prostředků, která je v souladu s příslušným právním aktem osvědčujícím
spolufinancování akce z fondů EU a jejíž čerpání odpovídá podmínkám stanoveným pro
čerpání prostředků z fondů EU uvedených v těchto dokumentech a odpovídá výši
nezbytně nutných nákladů, které příjemce účelově vynaloží na realizaci plnění dle této
Smlouvy, tj. dle čl. 3. a 4. této Smlouvy.

4.

V případě, že příjemce z finančních prostředků již uvolněných poskytovatelem
k provedení předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u akcí
uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy, neprovede platby do 31. prosince 2008, je
povinen tyto finanční prostředky vrátit poskytovateli k datu, které určí poskytovatel
zvláštním metodickým pokynem, na účet poskytovatele č. 9324001/0710 vedený u ČNB.
Při nesplnění této povinnosti bude poskytovatel postupovat v souladu s § 44a zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce se zavazuje provést za kalendářní rok 2008 zúčtování poskytnutých finančních
prostředků čerpaných na základě této Smlouvy. Toto zúčtování je příjemce povinen
předložit poskytovateli v termínu stanoveném v metodickém pokynu poskytovatele.
Spolu s tímto zúčtováním je příjemce povinen předložit písemnou zprávu o realizaci těch
akcí, na které mu byly finanční prostředky dle této Smlouvy poskytnuty. Rozsah a forma
zúčtování bude stanovena metodickým pokynem vydaným poskytovatelem.

5.

Příjemce tímto souhlasí, aby ČNB poskytovala průběžně poskytovateli informace o stavu
finančních toků a o zůstatku na účtu uvedeném v článku 5 této Smlouvy.
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6.

Příjemce tímto souhlasí s připsáním částky úroků z bankovního účtu specifikovaného
v článku 5 této Smlouvy ve prospěch poskytovatele na jeho účet č. 9324001/0710 vedený
u ČNB.

7.

Příjemce se zavazuje zajistit účetní evidenci finančních prostředků poskytnutých
poskytovatelem k předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u
akcí spolufinancovaných z dotací fondů EU samostatně v rámci vedení analytického
účetnictví v samostatném nákladovém středisku nebo na speciálně zřízeném analytickém
účtu s názvem příslušného dotačního programu fondu EU, a při provádění zúčtování
finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele k 31. prosinci 2008 je
povinen zúčtovat finanční prostředky poskytnuté k předfinancování výdajů, které mají
být kryty prostředky z fondů EU odděleně od ostatních finančních prostředků
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele. Pod stejným označením příslušného dotačního
programu fondu EU je příjemce povinen také v rámci provedeného zúčtování vrátit
k 31. prosinci 2008 nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté k tomuto účelu. Příjemce
finančních prostředků je povinen hospodárně nakládat s finančními prostředky určenými
pro předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u akcí
uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy, a při jejich užití k úhradě konkrétních plateb je
povinen ověřit, zda předmětná platba splňuje podmínky stanovené v předložené kopii
příslušného právního aktu osvědčujícího spolufinancování akce z fondů EU. Příjemce je
povinen průběžně u akcí, pro jejichž předfinancování výdajů, které mají být kryty
prostředky z fondů EU, se dle této Smlouvy poskytují finanční prostředky, informovat
poskytovatele o pohybu finančních toků ze strany Evropské unie.

8.

Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli v souvislosti s výkonem jeho kontrolní
činnosti vztahující se k plnění této Smlouvy pořizování kopií a výpisů dokladů z účetní
evidence příjemce.

9.

Příjemce se zavazuje postupovat při přípravě a realizaci financování jednotlivých akcí
spolufinancovaných z fondů EU v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, resp. Metodikou finančních toků a kontroly
strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové
období 2007-2013, vydanou Ministerstvem financí, v návaznosti na příslušný právní akt
osvědčující spolufinancování akce z fondů EU a podle „Pravidel pro financování
programů staveb a akcí rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ vydaných
poskytovatelem (dále jen „Pravidla“).

10. Příjemce je povinen předkládat poskytovateli informace o postupu realizace akcí
financovaných z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy. Informace bude
předkládat elektronickou formou prostřednictvím programu „Kontrolní zprávy“
umístěném na internetových stránkách www.sfdi.cz. Do 14 dnů po podpisu Smlouvy
nebo jejích dodatků, v případě akcí zařazených těmito dodatky k financování dodatečně
v průběhu roku 2008, vyplní samostatně za každou akci jmenovitě uvedenou v přílohách
Smlouvy nebo jejích dodatků formulář „Plánované údaje“ a následně do 14 dnů po
ukončení každého čtvrtletí formulář „Kontrolní zpráva“. Při zpracování a předkládání
těchto informací je příjemce povinen postupovat podle návodu uvedeného na vstupu do
programu a vyplnit všechny údaje v předepsaném rozsahu.
11. V případě, že bude z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena realizace akce, u níž se
provádí předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU z finančních
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prostředků poskytovaných dle této Smlouvy, je příjemce povinen neprodleně, nejpozději
do jednoho měsíce od dne, kdy došlo k předčasnému ukončení realizace akce, o této
skutečnosti poskytovatele informovat a předložit mu zprávu o dosažených výsledcích
realizace akce, důvodech jejího ukončení a užití finančních prostředků poskytnutých
poskytovatelem a vrátit poskytovateli finanční prostředky, které již byly na akci
uvolněny.
12. Příjemce souhlasí s tím, že identifikační údaje o něm, jako o příjemci finančních
prostředků poskytovatele, jsou uloženy v centrální evidenci vedené u poskytovatele.
Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním své obchodní firmy, sídla, identifikačního čísla,
účelu a výše jemu poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele.
13. Před započetím předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u
každé ze spolufinancovaných akcí uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy, je příjemce
povinen poskytovateli doložit kopii příslušného právního aktu osvědčujícího
spolufinancování akce z fondů EU.
14. Příjemce je povinen u všech akcí zařazených do financování v rámci programů fondů EU
postupovat v souladu s všeobecnými standardy Evropské unie a dále v souladu s dalšími
podmínkami stanovenými při vyhlášení těchto jednotlivých programů. Jde zejména o
zásady zadávacích řízení apod.
15. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli finanční prostředky zálohově poskytnuté na
předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU v rozsahu
odpovídajícímu podílu dotačních prostředků poskytnutých z fondů EU, do 10 pracovních
dnů poté, co budou prostředky z fondu EU na tuto akci připsané na účet příjemce. Dnem
vrácení finančních prostředků je den jejich odepsání z účtu příjemce ve prospěch účtu
poskytovatele. Finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem na předfinancování vrátí
příjemce na účet poskytovatele vedený u ČNB č. 9324001/0710 s uvedením variabilního
a specifického symbolu, se kterým byla platba k tomuto účelu poskytnuta. Příjemce
identifikuje tuto platbu v AV poli platebního příkazu označením „fondy EU“. V případě,
že orgány Evropské unie schvalující platby neuznají v plné výši náklady uhrazené
v rámci předfinancování akce dle této Smlouvy a dotace z fondu EU bude nižší, je
příjemce povinen informovat poskytovatele o této skutečnosti a o důvodech tohoto
rozhodnutí a současně uhradit poskytovateli z vlastních (jiných) zdrojů rozdíl mezi výší
finančních prostředků poskytnutých na předfinancování výdajů, které mají být kryty
prostředky z fondů EU, a výší finančních prostředků poskytnutých z fondu EU k úhradě
provedené platby.
16. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli finanční prostředky uvolněné na realizaci plateb
při předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u
spolufinancované akce, do 180 dnů od data jejich uvolnění. V případě, že tuto lhůtu
příjemce nebude moci dodržet, je povinen příjemce písemně před uplynutím této lhůty
informovat poskytovatele a současně sdělit důvody, pro které k vrácení finančních
prostředků nedošlo, a termín, ve kterém předpokládá vrácení těchto finančních prostředků
poskytovateli.
17. Při prodlení s vrácením finančních prostředků dle odst. 11. a odst. 15. je příjemce
povinen uhradit poskytovateli penále z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
den prodlení do zaplacení.
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18. Pro účely této Smlouvy je každá akce, jmenovitě uvedená v Příloze č. 1 Smlouvy,
charakterizována rozhodujícími ukazateli, kterými jsou číslo akce podle ISPROFIN
(ISPROFOND), název akce a částka schválená pro akci v rozpočtu poskytovatele pro rok
2008 a orientačními ukazateli, kterými jsou kód akce, celkové náklady akce a lhůta její
realizace. Podle Pravidel a za podmínek v nich uvedených lze případné změny částky
schválené pro akci v rozpočtu poskytovatele pro rok 2008 provádět pouze formou
rozpočtových opatření. Změny ostatních ukazatelů je příjemce povinen neprodleně sdělit
poskytovateli. Příjemce prohlašuje, že orientační ukazatele uvedené u akcí v přílohách
Smlouvy jsou ke dni podpisu Smlouvy aktuální a platné.
19. U akcí uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy, u nichž byla podána žádost o dotaci
z fondů EU a u akcí, pro něž se žádost o dotaci z fondu EU připravuje, se příjemce
zavazuje neprodleně do deseti pracovních dnů poté, co uzavře Smlouvu o poskytnutí
dotace pro akci z fondů EU (příslušný právní akt osvědčující spolufinancování akce
z fondů EU) o této skutečnosti poskytovatele informovat. Příjemce prohlašuje, že údaje
uvedené v Příloze č. 2 jsou ke dni podpisu Smlouvy aktuální a platné.
20. Příjemce je povinen zaslat poskytovateli informaci o předložených žádostech o provedení
platby z fondů EU, které se týkají úhrad uskutečněných z finančních prostředků
poskytovatele v rámci předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů
EU u akcí spolufinancovaných z fondů EU. Příjemce tuto informaci zašle poskytovateli
do tří pracovních dnů od předání žádosti o provedení platby Zprostředkujícímu subjektu.
21. Příjemce je povinen do 30 dnů po podpisu této Smlouvy předložit poskytovateli u
vysoutěžených akcí spolufinancovaných z fondů EU rozpis plánu plateb, které mají být
uskutečněny v roce 2008 z poskytovaných finančních prostředků. U akcí k podpisu této
Smlouvy dosud nevysoutěžených předloží příjemce v téže lhůtě orientační přehled plateb,
které jsou předpokládané v roce 2008. Tento rozpis je příjemce povinen aktualizovat do
30. září 2008.
22. Příjemce je povinen předložit poskytovateli schválený investiční záměr nebo doklad o
schválení investičního záměru u všech akcí spolufinancovaných z fondů EU a
evidovaných v ISPROFIN/ISPROFOND, které jsou financovány z finančních prostředků
poskytovaných podle této Smlouvy. Finanční prostředky budou příjemci uvolněny
k čerpání jen u těch akcí, u kterých byl poskytovateli předložen schválený investiční
záměr nebo doklad o schválení investičního záměru. Bez těchto dokladů nebudou
finanční prostředky na akce uvolněny, pokud nebude dohodnuto jinak.
23. Příjemce je povinen po zaplacení faktur z prostředků SFDI v rámci prováděného
předfinancování informovat SFDI jednou čtvrtletně, vždy do 20. dne prvního měsíce po
uplynutí kalendářního čtvrtletí, o zaslaných žádostech o provedení platby z fondu EU
v rozsahu, v jakém byly pro předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky
z fondů EU v konkrétním případě použity v uplynulém čtvrtletí finanční prostředky
z rozpočtu SFDI.
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B) Práva a povinnosti poskytovatele:
1. Poskytovatel je povinen převádět poskytované finanční prostředky dle této Smlouvy
výlučně na účet příjemce uvedený v čl. 5. v souladu s účelovým určením poskytovaných
finančních prostředků.
2. Poskytovatel je oprávněn upravit výši v této Smlouvě sjednaných finančních prostředků
v odpovídajícím rozsahu operativně dle potřeby a definitivně na základě rozpočtového
opatření projednaného a schváleného poskytovatelem v souladu s Pravidly a za podmínek
tam uvedených.
3. Poskytovatel je oprávněn pozastavit v odůvodněných případech poskytování finančních
prostředků, pokud příjemce závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy, např.
použije poskytnuté finanční prostředky k jinému účelu, než ke kterému byly podle této
Smlouvy poskytnuty. V případě zjištění porušení Smlouvy je poskytovatel povinen na tuto
skutečnost písemně upozornit příjemce a stanovit lhůtu ke zjednání nápravy. Pokud ve
stanovené lhůtě nebude náprava zjednána, poskytovatel pozastaví příjemci čerpání
finančních prostředků a neposkytne další finanční prostředky a současně má poskytovatel
právo od této Smlouvy odstoupit.
4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že se prokáže, že
údaje sdělené mu příjemcem a dokladující dodržení podmínek uvedených v této Smlouvě
jsou zkreslené, nepravdivé nebo i přes předchozí upozornění poskytovatele neúplné.
Článek 8
Kontrola nakládání s finančními prostředky
1.

Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními
prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických pokynů
tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele bylo umožněno provedení kontroly
v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb. Provedení kontroly se bude řídit
podmínkami stanovenými zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

2.

Poskytovatel je oprávněn při zjištění závažných nesrovnalostí při čerpání finančních
prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy žádat jejich vrácení, pozastavit jejich
čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti
v souladu s platnými předpisy a mezinárodními závazky.

3.

Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce
a u osob se smluvními závazky vůči příjemci veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu.
Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo poskytovatele na zjišťování veškerých
podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u osob se smluvními závazky vůči příjemci
ve smluvním vztahu mezi příjemcem a touto osobou v případech, kde smluvní vztah je
financován či spolufinancován z finančních prostředků poskytovatele poskytovaných na
základě této Smlouvy. Uvedené ujednání se týká výlučně práva kontroly poskytovatele a
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nejsou jím dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy
České republiky.
Článek 9
Ostatní ujednání
1.

Nečerpání celkové výše finančních prostředků dle této Smlouvy se nepovažuje za
neplnění Smlouvy a nezakládá právo příjemce na převod nevyčerpaných finančních
prostředků do dalšího období.

2.

V případě, že finanční prostředky nebudou užity na účel, na který byly určeny, odvede
příjemce poskytovateli neoprávněně čerpané nebo zadržené finanční prostředky
poskytovatele prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu včetně penále dle §
44a odst. 7 zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10
Závěrečná ujednání
1.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní
stranou. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2008. Tím nejsou dotčena
ta ujednání Smlouvy, která svou úpravou přesahují tento časový rámec.

2.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1: „Akce spolufinancované z fondů EU doložené dokumenty osvědčujícími
poskytnutí dotace z fondů EU“,
Příloha č. 2: „Akce spolufinancované z fondů EU nedoložené dokumenty osvědčujícími
poskytnutí dotace z fondů EU“,
Příloha č. 3: „Potvrzení o účasti rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
předfinancování akce spolufinancované z fondů EU“ č. 1/2008 – 5/2008,
Příloha č. 4: „Podpisové vzory“.

3.

Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze formou číslovaných
písemných dodatků a nabývají účinnosti datem podpisu poslední smluvní stranou.

4.

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními obchodního
zákoníku a platnými právními předpisy České republiky.

5.

Obě smluvní strany se zavazují neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o
všech závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu tohoto smluvního
vztahu.

6.

Ve smyslu § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Zastupitelstvo příjemce dne … svým usnesením č. …
rozhodlo o
uzavření Smlouvy a schválilo jmenovité akce uvedené v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této
Smlouvy, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie a přijalo závazek
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příjemce k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké podle této
Smlouvy uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů
Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v Příloze č.
1 a v Příloze č. 2 této Smlouvy.
7.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné,
vážné, omylu prosté a pravé vůle. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily
s textem této Smlouvy a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz souhlasu se zněním
této Smlouvy připojují pod text podpisy statutárních zástupců smluvních stran.

8.

Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s tím, že příjemci náleží dvě vyhotovení a
poskytovateli tři vyhotovení Smlouvy .

V Praze dne………………. 2008

V

……………………………..….
Ing. Gustáv Slamečka, MBA
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

……………………………..….
Ing. Jiří Šulc
hejtman
Ústecký kraj
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ
: 70892156
DIČ
: CZ 70892156
Bankovní spojení
: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu
: 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 475 657 435, 475 200 245
e-mail
: severa.p@kr-ustecky.cz
a
Příjemce:
„město“
zastoupené
:
IČ
:
se sídlem
:
Bankovní spojení
:
Číslo účtu:
:
Zástupce pro věcná jednání:
telefon, fax
:
e-mail
:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/21Z/2007
ze dne 26. 9. 2007 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje za účelem uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením
č. „číslo usnesení“. ze dne „datum“.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva ústeckého kraje č. „číslo
usnesení“. ze dne „datum“. neinvestiční dotaci ve výši „částka“,- Kč (slovy: „částka
slovy“korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. „číslo účtu
města“, pod UZ (účelovým znakem) č. 400, za podmínky, že ji příjemce použije v souladu
s touto smlouvou v kalendářním roce, ve kterém byla poskytnuta.

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran
při poskytnutí a využití účelových finančních prostředků (dotace).
2. Finanční prostředky poskytnuté na základě této smlouvy použije příjemce výhradně
za účelem zajištění realizace své vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
při poskytování služeb obecného hospodářského významu spočívajících v poskytování
ambulantní pohotovostní péče (dále jen „APP“) třetí osobou pro spádové území „města“
v období od 1. 1. – 31. 12. 2009.
3. Příjemce bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této smlouvy je
myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 28. 11. 2005 o použití
čl. 86 odst. 2 Smlouvy o založení ES číslo 2005/842/ES, uveřejněné v úředním věstníku
L 312, 29/11/2005 S. 0067-0073 (dále jen „Rozhodnutí ES“).
4. Příjemce se zavazuje užít finanční prostředky poskytnuté na základě této smlouvy tak, aby
APP byla třetí osobou či osobami poskytována v oboru „odbornost lékaře“ v následujícím
rozsahu:
- v pracovních dnech v délce alespoň 3 hodiny tak, aby provoz ordinace APP pokryl
časový úsek od 18:00 do 20:00 hod.,
- ve dnech pracovního klidu v délce alespoň 9 hodin tak, aby provoz ordinace APP pokryl
časový úsek od 10:00 do 17:00 hod..
(Pozn. zde vybrat rozsah provozu ordinace/ordinací APP dle zvolené odbornosti
praktického lékaře – pro dospělé / pro děti a dorost / pro dospělé se zabezpečením péče
pro děti a dorost.)
a v jejím rámci, po ukončení provozu příslušné ordinace APP, bylo třetí osobou
provozující APP poskytováno ohledání zemřelé osoby takto:
a) ve dnech Pondělí až Čtvrtek v časovém období, které začíná koncem provozní doby
příslušné ordinace APP a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
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b) ve dnech Pátek a Sobota v časovém období, které začíná koncem provozní doby
příslušné ordinace APP a končí začátkem provozu ordinace APP následujícího dne,
c) v Neděli v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace
APP a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
d) ve dnech Pondělí až Čtvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a následuje pracovní
den, v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace APP
a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
e) ve dnech Pondělí až Čtvrtek, pokud následuje den pracovního klidu, v časovém
období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace APP a končí začátkem
provozu ordinace APP následujícího dne.
(Pozn. vybrat body a) - e) dle zvoleného rozsahu ordinační doby APP u vybrané odbornosti
praktického lékaře.)
Článek III.
Financování
1. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze k úhradě vyrovnávacích plateb
ve smyslu bodu 2 a 3 článku II. této smlouvy (dále jen „uznatelné náklady“). Tyto
uznatelné náklady k zajištění APP budou, za účelem vyúčtování a doložení splnění
podmínky účelového použití prostředků dotace, uznány poskytovatelem poprvé za plnění
třetích osob zajišťujících APP poskytnuté ode dne 1. 1. 2009 včetně.
2. Za uznatelný náklad při čerpání dotace bude uznán poskytovatelem takový náklad, který
splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci při účelovém využití prostředků poskytnutých dotací v souladu s touto
smlouvou
c) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce v jeho účetních dokladech, je
identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
3. Příjemce se zavazuje přijmout ve vztahu k třetím osobám poskytujícím APP smluvní
opatření zajišťující, aby tyto třetí osoby mohly uplatňovat vůči příjemci pouze právo
na úhradu finančních prostředků v souladu Rozhodnutím ES, tzn. mimo jiné do výše
rozdílu mezi jejich prokazatelnými náklady a výnosy při poskytování APP a přiměřený
zisk do maximální výše 10% z uvedených prokazatelných nákladů, přičemž mezi uznatelné
náklady ve smyslu této smlouvy se budou považovat náklady uvedené v příloze č. 2 této
smlouvy, tj. zejména finanční prostředky vynaložené na mzdové odměny zdravotnického
personálu, na energie, nájemné v místě obvyklé a nezbytné materiální vybavení.
4. Za neuznatelné náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené na:
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku (nákup přístrojů, zařízení,
software, hardware atd.).
b) dlužný úrok
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d) nákupy pozemků a budov,
e) rekonstrukce a opravy nemovitostí,
f) ztráty z devizových kurzů,
g) občerstvení a reprezentativní pohoštění,
h) nájemné s následnou koupí (leasing)
i) cestovné
j) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
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5. Dotace bude poskytnuta jednorázově
6. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Článek IV.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)

j)
k)
l)
m)

Použít dotaci v souladu s touto smlouvou.
Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
Dotaci nepoužít na úhradu DPH.
Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků a jejich řádné a oddělené
sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeného v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace
a to do 15. února následujícího kalendářního roku. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných
důvodů může být termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně
však o 5 kalendářních dnů.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
- označení příjemce dotace
- číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)
- celkové zhodnocení realizace činností spojených s organizací a poskytováním
zdravotní péče v rámci APP
- vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.
Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
- roční výkaz o nákladech na zabezpečení a provoz ordinace APP (příloha č. 1),
- roční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace APP (příloha č. 2),
Dle předloženého závěrečného vyúčtování čerpání dotace vrátit zpět nevyčerpanou
část dotace. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu
byly poskytnuty, a to současně při předložení závěrečné zprávy.
Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že APP nebude na území uvedeném v bodě 2 článku
II. této smlouvy hrazena z prostředků poskytnutých na základě této smlouvy,
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl
a současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
Závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování čerpání dotace příjemce zašle také
v elektronické podobě na adresu: soucek.a@kr-ustecky.cz.
Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací
APP, že aktivita nebo služba je podporována Ústeckým krajem.
Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, pověřené
pracovníky poskytovatele o všech změnách týkajících způsobu organizace APP.
Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
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n) Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním
orgánem poskytovatele.
o) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
tzn. bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno penále ve výši
1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.

Článek V.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků
z prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.

Článek VI.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím
a zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného
informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž poskytovatel
obdrží 2 vyhotovení a příjemce obdrží 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem 1. 1. 2009.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. „číslo
usnesení“ ze dne „datum“.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

„jméno“
„funkce“
„město“
(příjemce)
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Příloha č. 1:

Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace APP
Rok:

Provozovatel APP:

APP:

Stanoviště APP:
Směna APP
(od - do)

Měsíc

Po-Pá

So,Ne,sv.

Počet hodin
CELKEM

Počet ošetřených
pacientů (v období)
6:00-14:59 15:00-05:59

Pacientů
CELKEM

Počet ohledání
(mimo ordinační
dobu)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CELKEM
Datum:
podpis
Poznámky:
Provozovatel APP - vyplňujte název nestátního zdravotnického zařízení zajišťujícího provoz stanoviště APP
APP - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), PRL (dospělá), SPOL (společná PED+PRL)
Stanoviště - vyplňujte město (obec), ve kterém je provozována ordinace APP
Směna APP (od-do) - zahájení a ukončení směny APP (př.: 18:00-21:00 nebo při epidemiích např. 16:00-24:00;…)
Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v daném časovém období
Počet ohledání - počet ohledání zemřelých uskutečněných v rámci systému
APP
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Příloha č. 2:

Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace APP
Provozovatel APP:

Ordinace:

Stanoviště APP:

Období:

Mzdové náklady:
Odměna personálu (zařazení viz. Poznámky)
Sociální + zdravotní poj.
Ostatní
Provozní náklady:
Nájemné
Plyn
Elektřina
Voda
Topení
Služby
Mzdová a účetní agenda
Poštovné a telefonní poplatky
Poplatky za svoz a likvidaci odpadu
Opravy a údržba
Úklid a praní prádla
Ostatní služby
Vnitronáklady (zařazení viz. Poznámky)
Mzdová a účetní agenda
Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci, ...)
Poštovné a telefonní poplatky
Svoz a likvidace odpadu
Opravy a údržba
Úklid a praní prádla
Ostatní
Ostatní náklady:
Léky + zdrav. materiál
Kancelářské potřeby
Kopírování a tiskopisy
Čistící a hygienické prostředky
Ostatní materiál (OOPP, …)
NÁKLADY CELKEM (zařazení viz. Poznámky):
ZISK PROVOZOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)
Výnosy - pojišťovny (vč. za ohledání)
Výnosy - ostatní (dotace měst, obcí, dary apod.)
VÝNOSY CELKEM:
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
VYČERPANÁ DOTACE POSKYTOVATELE
Datum:
Zpracoval/a:
Poznámky:
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace APP
za uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!
Výpočet Hospodářského výsledku = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele)
Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd.
Vnitronáklady - paušálně hrazené podíly jednotlivých středisek ZZ z celkových provozních nákladů
Provozovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz APP
Stanoviště - místo provozování ordinace APP
Ordinace - PED (pro děti a dorost), PRL (pro dospělé), SPOL (společná ordinace PED+PRL)
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Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Podpis

Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu/správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas
Podpis svodného náměstka hejtmana
Odkaz na usnesení orgánu kraje
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Smlouva č. 48P/2008
o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008
Článek 1
Smluvní strany
Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČ: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Gustávem S l a m e č k o u, MBA
(dále jen „ poskytovatel“)
a
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3,
IČ: 00080037
zastoupená ředitelem
Ing. Vladimír M a c h o l d a
(dále jen „příjemce“)
a
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
zastoupený hejtmanem
Ing. Jiřím Š u l c e m
(dále jen „ručitelem příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 269 odstavce 2) zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
t u t o S m l o u v u:
Článek 2
Účel smlouvy
Účelem této Smlouvy je
- zajistit provedení ustanovení § 2 a 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní
infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve
věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České
republiky, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s prováděním předfinancování
1
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-

výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie (dále jen „fondů EU“) u
akcí spolufinancovaných z fondů EU a příjemcem;
právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly
poskytovatele vůči příjemci v případě nakládání s finančními prostředky poskytnutými dle
této Smlouvy;
realizovat schválený rozpočet poskytovatele
zajistit pohledávku poskytovatele vzniklou v souvislosti s předfinancováním výdajů, které
mají být kryty prostředky z fondů EU.
Článek 3
Předmět Smlouvy

V souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., a na základě dohody mezi smluvními stranami je
předmětem této Smlouvy
1.

úprava práv a povinností mezi poskytovatelem finančních prostředků a jejich příjemcem

-

při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou na základě
shora citovaného zákona, tj. k předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky
z fondů EU u jmenovité akce výstavby, modernizace a oprav silnice II. třídy uvedené
v Příloze č. 1 této Smlouvy, spolufinancované z fondů EU a příjemcem, v rozsahu a za
podmínek uvedených touto Smlouvou;
při čerpání finančních prostředků a jejich vrácení poskytovateli;
při kontrolní činnosti poskytovatele vůči příjemci při nakládání s poskytnutými finančními
prostředky.

-

2. úprava povinnosti ručitele příjemce vrátit finanční prostředky poskytovateli v rozsahu, ve
kterém byly finanční prostředky poskytnuty příjemci k předfinancování akcí podle této
Smlouvy v případě, že příjemce svůj závazek k vrácení finančních prostředků včas a
v souladu s touto Smlouvou nesplní.
Článek 4
Účel a výše poskytnutí finančních prostředků
1. Poskytovatel poskytuje příjemci finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný touto
Smlouvou, tj. na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u
akcí realizovaných příjemcem a spolufinancovaných z fondů EU a příjemcem doložených
dokumenty osvědčujícími poskytnutí dotace z fondů EU, jejichž financování je v souladu
s účelem ve smyslu § 2 zákona č. 104/2000 Sb. Podle této Smlouvy poskytne
poskytovatel příjemci maximálně částku:
84 964 000 Kč
(slovy osmdesátčtyřimiliónůdevětsetšedesátčtyřitisícekorunčeských)
s tím, že úhradu národního podílu těchto akcí zajistí příjemce z vlastních (jiných) zdrojů.
Jmenovitá akce, která má být spolufinancována prostředky z fondů EU, je uvedena
v Příloze č. 1 této Smlouvy.
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Podmínky pro poskytování finančních prostředků na předfinancování výdajů, které mají
být kryty prostředky z fondů EU u akcí spolufinancovaných příjemcem a z dotací fondů
EU, jsou dále upraveny v této Smlouvě.
Dílčí uvolňování finančních prostředků poskytovaných na akci uvedenou v Příloze č. 1
této Smlouvy bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1 článku 6
Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.
2. Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na r. 2008
schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 555 ze
dne 5. prosince 2007 a v souladu s interním rozpočtovým opatřením č. 2 schváleným
v únoru 2008.
3. Příjemce se zavazuje vést o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků průkaznou
samostatnou analytickou účetní evidenci tak, aby bylo zřejmé čerpání a užití finančních
prostředků v souladu s touto Smlouvou a s účelem, ke kterému jsou poskytovány. Tuto
účetní evidenci je příjemce povinen uchovávat po dobu pěti let od ukončení akce, která
byla financována z poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele. Při
vedení této účetní evidence je příjemce povinen postupovat v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a řídit se metodickými
pokyny poskytovatele.
4. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy na účet příjemce uvedený
v článku 5 náleží poskytovateli až do doby jejich skutečného čerpání v souladu s účelem,
ke kterému jsou poskytovány, tj. do odepsání z účtu příjemce ve prospěch prováděné
platby v souladu s účelem Smlouvy. Poskytované finanční prostředky nepřecházejí
připsáním na účet příjemce do vlastnictví příjemce, nestávají se součástí majetku
příjemce, se kterým hospodaří, a nemohou být předmětem výkonu práv třetích subjektů.
Článek 5
Prohlášení příjemce
Příjemce prohlašuje, že
-

-

zřídil a má u ČNB otevřen účet č. 2006-44237501/0710 určený pro finanční prostředky
poskytované dle této Smlouvy;
má zajištěné z vlastních (jiných) zdrojů finanční prostředky v rozsahu odpovídajícímu
národnímu podílu na akci spolufinancovanou z fondů EU uvedenou v Příloze č. 1 této
Smlouvy a současně bere na vědomí, že při úhradě každé faktury týkající se způsobilých
výdajů u akce spolufinancované z fondů EU je povinen před podáním žádosti o uvolnění
finančních prostředků na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů
EU, u spolufinancované akce doložit, že uhradil ve prospěch této faktury z vlastních
(jiných) prostředků na účet uvedený v článku 7 části A) odst. 2 určený k financování této
akce částku odpovídající procentuální výši, v jaké je určen národní podíl na financovanou
akci;
zajistí ve vztahu k poskytovateli z vlastních (jiných) zdrojů vyrovnání případného rozdílu
mezi výší finančních prostředků poskytnutých na základě této Smlouvy pro
předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u spolufinancované
akce uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, které je povinen dle této Smlouvy vrátit
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poskytovateli, a výší dotačních prostředků poskytnutých z fondů EU v návaznosti na
ověření uskutečněných plateb u spolufinancované akce.

Článek 6
Poskytování finančních prostředků
1. Na základě písemné žádosti příjemce o uvolnění finančních prostředků se v souladu
s platnou Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů, Fondu soudržnosti,
resp. Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a
Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013, vydaných
Ministerstvem financí a v návaznosti na příslušný právní akt osvědčující
spolufinancování akce z fondů EU, poskytují u akce spolufinancované z dotací fondů EU
finanční prostředky na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů
EU ve výši odpovídající podílu dotací z fondů EU na spolufinancovanou akci. Akce, u
nichž je dotace z fondů EU již schválena, je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy. K žádosti o
uvolnění finančních prostředků na předfinancování výdajů, které mají být kryty
prostředky z fondů EU u spolufinancovaných akcí, je příjemce povinen doložit skutečnou
potřebu finančních prostředků kopiemi faktur či jiných dokladů, na základě kterých se
provádí úhrada plateb třetím osobám, pro které se požadavek na uvolnění finančních
prostředků předkládá a které mají být příjemcem v souladu s účelem této Smlouvy ve
lhůtě jejich splatnosti proplaceny, a doklad o použití vlastních (jiných) prostředků pro
financování národního podílu ve smyslu prohlášení uvedeného v článku 5, druhá odrážka
této Smlouvy. V případě více faktur předkládá příjemce spolu s kopiemi faktur soupisku
faktur, která musí být spolu se žádostí podepsána odpovědnou osobou, uvedenou na
podpisovém vzoru v Příloze č. 3 Smlouvy. Finanční prostředky poskytovatele určené na
předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u akce uvedené
v Příloze č. 1 této Smlouvy, převádí poskytovatel ze svého účtu výhradně na účet
příjemce specifikovaný v článku 5 této Smlouvy dle vývoje příjmové stránky svého
běžného účtu.
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných a odůvodněných případech a po
předchozím písemném upozornění příjemce jím požadované platby odložit.

Článek 7
Podmínky čerpání finančních prostředků
A) Práva a povinnosti příjemce:
1.

Příjemce se zavazuje nakládat s poskytnutými finančními prostředky efektivně a
hospodárně dle účelu jejich užití stanoveného touto Smlouvou a s péčí řádného
hospodáře.

2.

Příjemce je povinen provádět úhradu nákladů odpovídajících účelu vymezenému touto
Smlouvou prostřednictvím účtu uvedeného v článku 5 této Smlouvy. Současně
poskytovatel uděluje příjemci souhlas, aby finanční prostředky poskytované podle
článku 6 odst. 1 této Smlouvy převáděl ze svého účtu uvedeného v článku 5 na svůj
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zvláštní účet určený k financování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u
akce uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy č. 78-7303960297/0100 vedený u Komerční
banky, pobočka Teplice a jeho prostřednictvím prováděl předmětné platby, které
odpovídají ve Smlouvě stanovenému účelu. Při nakládání s finančními prostředky
poskytovanými dle této Smlouvy převedenými na uvedený účet platí stejné podmínky
jako pro nakládání s finančními prostředky na účtu uvedeném v čl. 5 Smlouvy. Příjemce
se zavazuje vždy do 10 dnů po uplynutí každého čtvrtletí úroky připsané na jeho výše
uvedený účet z takto převedených finančních prostředků převést na účet poskytovatele č.
9324001/0710, vedený u ČNB. Převedené finanční prostředky z výše uvedeného účtu
mohou být čerpány pouze ve výši nezbytně nutných nákladů v souladu s účelem, ke
kterému jsou poskytovány. Na vyžádání poskytovatele je příjemce povinen poskytnout
mu informace o pohybu a zůstatcích převedených finančních prostředků na tomto účtu.
Poplatky za vedení tohoto účtu včetně poplatků za účetní operace nesmí být hrazeny
z finančních prostředků poskytnutých poskytovatelem. Převedené finanční prostředky
náleží až do okamžiku jejich užití v souladu s účelem, ke kterému byly poskytnuty, do
vlastnictví poskytovatele a příjemce je povinen provést taková opatření, aby tyto
prostředky na uvedených účtech nemohly být dotčeny výkonem práv třetích osob.
3.

Příjemce se zavazuje čerpat z bankovního účtu uvedeného v odst. 2 pouze takovou výši
finančních prostředků, která je v souladu se schválenou výší dotace z fondů EU u
spolufinancované akce uvedené ve vydaném rozhodnutí o poskytnutí dotace z fondů EU
či v uzavřené Smlouvě o financování a jejíž čerpání odpovídá podmínkám stanoveným
pro čerpání prostředků z fondů EU uvedených v těchto dokumentech a odpovídá výši
nezbytně nutných nákladů, které příjemce účelově vynaloží na realizaci plnění dle této
Smlouvy, tj. dle čl. 3. a 4. této Smlouvy.

4.

V případě, že příjemce z finančních prostředků již uvolněných poskytovatelem
k provedení předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u akce
uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, neprovede platby do 31. prosince 2008, je povinen
tyto finanční prostředky vrátit poskytovateli k datu, které určí poskytovatel zvláštním
metodickým pokynem, na účet poskytovatele č. 9324001/0710 vedený u ČNB. Při
nesplnění této povinnosti bude poskytovatel postupovat v souladu s § 44a zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce se zavazuje provést za kalendářní rok 2008 zúčtování poskytnutých finančních
prostředků čerpaných na základě této Smlouvy. Toto zúčtování je příjemce povinen
předložit poskytovateli v termínu stanoveném v metodickém pokynu poskytovatele.
Spolu s tímto zúčtováním je příjemce povinen předložit písemnou zprávu o realizaci těch
akcí, na které mu byly finanční prostředky dle této Smlouvy poskytnuty. Rozsah a forma
zúčtování bude stanovena metodickým pokynem vydaným poskytovatelem.

5.

Příjemce tímto souhlasí, aby ČNB poskytovala průběžně poskytovateli informace o stavu
finančních toků a o zůstatku na účtu uvedeném v článku 5 této Smlouvy.

6.

Příjemce tímto souhlasí s připsáním částky úroků z bankovního účtu specifikovaného
v článku 5 této Smlouvy ve prospěch poskytovatele na jeho účet č. 9324001/0710 vedený
u ČNB.

7.

Příjemce se zavazuje zajistit účetní evidenci finančních prostředků poskytnutých
poskytovatelem k předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u
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akcí spolufinancovaných z dotací fondů EU samostatně v rámci vedení analytického
účetnictví v samostatném nákladovém středisku nebo na speciálně zřízeném analytickém
účtu s názvem příslušného dotačního programu fondu EU, a při provádění zúčtování
finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele k 31. prosinci 2008 je
povinen zúčtovat finanční prostředky poskytnuté k předfinancování výdajů, které mají
být kryty prostředky z fondů EU odděleně od ostatních finančních prostředků
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele. Pod stejným označením příslušného dotačního
programu fondu EU je příjemce povinen také v rámci provedeného zúčtování vrátit
k 31. prosinci 2008 nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté k tomuto účelu. Příjemce
finančních prostředků je povinen hospodárně nakládat s finančními prostředky určenými
pro předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u akcí
uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy, a při jejich užití k úhradě konkrétních plateb je
povinen ověřit, zda předmětná platba splňuje podmínky stanovené v předložené kopii
příslušného právního aktu osvědčujícího spolufinancování akce z fondů EU. Příjemce je
povinen průběžně u akcí, pro jejichž předfinancování výdajů, které mají být kryty
prostředky z fondů EU, se dle této Smlouvy poskytují finanční prostředky, informovat
poskytovatele o pohybu finančních toků ze strany Evropské unie.
8.

Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli v souvislosti s výkonem jeho kontrolní
činnosti vztahující se k plnění této Smlouvy pořizování kopií a výpisů dokladů z účetní
evidence příjemce.

9.

Příjemce se zavazuje postupovat při přípravě a realizaci financování jednotlivých akcí
spolufinancovaných z fondů EU v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, resp. Metodikou finančních toků a kontroly
strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové
období 2007-2013, vydanou Ministerstvem financí, a v návaznosti na příslušný právní akt
osvědčující spolufinancování akce z fondů EU a podle „Pravidel pro financování
programů staveb a akcí rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ vydaných
poskytovatelem (dále jen „Pravidla“).

10. Příjemce je povinen předkládat poskytovateli informace o postupu realizace akcí
financovaných z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy. Informace bude
předkládat elektronickou formou prostřednictvím programu „Kontrolní zprávy“
umístěném na internetových stránkách www.sfdi.cz. Do 14 dnů po podpisu Smlouvy
nebo jejích dodatků, v případě akcí zařazených těmito dodatky k financování dodatečně
v průběhu roku 2008, vyplní samostatně za každou akci jmenovitě uvedenou v přílohách
Smlouvy nebo jejích dodatků formulář „Plánované údaje“ a následně do 14 dnů po
ukončení každého čtvrtletí formulář „Kontrolní zpráva“. Při zpracování a předkládání
těchto informací je příjemce povinen postupovat podle návodu uvedeného na vstupu do
programu a vyplnit všechny údaje v předepsaném rozsahu.
11. V případě, že bude z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena realizace akce, u níž se
provádí předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU z finančních
prostředků poskytovaných dle této Smlouvy, je příjemce povinen neprodleně, nejpozději
do jednoho měsíce od dne, kdy došlo k předčasnému ukončení realizace akce, o této
skutečnosti poskytovatele informovat a předložit mu zprávu o dosažených výsledcích
realizace akce, důvodech jejího ukončení a užití finančních prostředků poskytnutých
poskytovatelem a vrátit poskytovateli finanční prostředky, které již byly na akci
uvolněny.
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12. Příjemce souhlasí s tím, že identifikační údaje o něm, jako o příjemci finančních
prostředků poskytovatele, jsou uloženy v centrální evidenci vedené u poskytovatele.
Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním své obchodní firmy, sídla, identifikačního čísla,
účelu a výše jemu poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele.
13. Příjemce je povinen u všech akcí zařazených do financování v rámci programů fondů EU
postupovat v souladu s všeobecnými standardy Evropské unie a dále v souladu s dalšími
podmínkami stanovenými při vyhlášení těchto jednotlivých programů. Jde zejména o
zásady zadávacích řízení apod.
14. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli finanční prostředky zálohově poskytnuté na
předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU v rozsahu
odpovídajícímu podílu dotačních prostředků poskytnutých z fondů EU, do 10 pracovních
dnů poté, co budou prostředky z fondu EU na tuto akci připsané na účet příjemce. Dnem
vrácení finančních prostředků je den jejich odepsání z účtu příjemce ve prospěch účtu
poskytovatele. Finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem na předfinancování vrátí
příjemce na účet poskytovatele vedený u ČNB č. 9324001/0710 s uvedením variabilního
a specifického symbolu, se kterým byla platba k tomuto účelu poskytnuta. Příjemce
identifikuje tuto platbu v AV poli platebního příkazu označením „fondy EU“. V případě,
že orgány Evropské unie schvalující platby neuznají v plné výši náklady uhrazené
v rámci předfinancování akce dle této Smlouvy a dotace z fondu EU bude nižší, je
příjemce povinen informovat poskytovatele o této skutečnosti a o důvodech tohoto
rozhodnutí a současně uhradit poskytovateli z vlastních (jiných) zdrojů rozdíl mezi výší
finančních prostředků poskytnutých na předfinancování výdajů, které mají být kryty
prostředky z fondů EU, a výší finančních prostředků poskytnutých z fondu EU k úhradě
provedené platby.
15. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli finanční prostředky uvolněné na realizaci plateb
při předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u
spolufinancované akce, do 180 dnů od data jejich uvolnění. V případě, že tuto lhůtu
příjemce nebude moci dodržet, je povinen příjemce písemně před uplynutím této lhůty
informovat poskytovatele a současně sdělit důvody, pro které k vrácení finančních
prostředků nedošlo, a termín, ve kterém předpokládá vrácení těchto finančních prostředků
poskytovateli.
16. Při prodlení s vrácením finančních prostředků dle odst. 11. a odst. 14. je příjemce
povinen uhradit poskytovateli penále z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
den prodlení do zaplacení.
17. Pro účely této Smlouvy je každá akce, jmenovitě uvedená v Příloze č. 1 Smlouvy,
charakterizována rozhodujícími ukazateli, kterými jsou číslo akce podle ISPROFIN
(ISPROFOND), název akce a částka schválená pro akci v rozpočtu poskytovatele pro rok
2008 a orientačními ukazateli, kterými jsou kód akce, celkové náklady akce a lhůta její
realizace. Podle Pravidel a za podmínek v nich uvedených lze případné změny částky
schválené pro akci v rozpočtu poskytovatele pro rok 2008 provádět pouze formou
rozpočtových opatření. Změny ostatních ukazatelů je příjemce povinen neprodleně sdělit
poskytovateli. Příjemce prohlašuje, že orientační ukazatele uvedené u akcí v přílohách
Smlouvy jsou ke dni podpisu Smlouvy aktuální a platné.
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18. Příjemce je povinen zaslat poskytovateli informaci o předložených žádostech o provedení
platby z fondů EU, které se týkají úhrad uskutečněných z finančních prostředků
poskytovatele v rámci předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů
EU u akcí spolufinancovaných z fondů EU. Příjemce tuto informaci zašle poskytovateli
do tří pracovních dnů od předání žádosti o provedení platby Zprostředkujícímu subjektu.
19. Příjemce je povinen do 30 dnů po podpisu této Smlouvy předložit poskytovateli u
vysoutěžených akcí spolufinancovaných z fondů EU rozpis plánu plateb, které mají být
uskutečněny v roce 2008 z poskytovaných finančních prostředků. U akcí k podpisu této
Smlouvy dosud nevysoutěžených předloží příjemce v téže lhůtě orientační přehled plateb,
které jsou předpokládané v roce 2008.
20. Příjemce je povinen předložit poskytovateli schválený investiční záměr nebo doklad o
schválení investičního záměru u všech akcí spolufinancovaných z fondů EU a
evidovaných v ISPROFIN/ISPROFOND, které jsou financovány z finančních prostředků
poskytovaných podle této Smlouvy. Finanční prostředky budou příjemci uvolněny
k čerpání jen u těch akcí, u kterých byl poskytovateli předložen schválený investiční
záměr nebo doklad o schválení investičního záměru. Bez těchto dokladů nebudou
finanční prostředky na akce uvolněny, pokud nebude dohodnuto jinak.
21. Příjemce je povinen po zaplacení faktur z prostředků SFDI v rámci prováděného
předfinancování informovat SFDI jednou čtvrtletně, vždy do 20. dne prvního měsíce po
uplynutí kalendářního čtvrtletí, o zaslaných žádostech o provedení platby z fondu EU
v rozsahu, v jakém byly pro předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky
z fondů EU v konkrétním případě použity v uplynulém čtvrtletí finanční prostředky
z rozpočtu SFDI.
B) Práva a povinnosti poskytovatele:
1. Poskytovatel je povinen převádět poskytované finanční prostředky dle této Smlouvy
výlučně na účet příjemce uvedený v čl. 5. v souladu s účelovým určením poskytovaných
finančních prostředků.
2. Poskytovatel je oprávněn upravit výši v této Smlouvě sjednaných finančních prostředků
v odpovídajícím rozsahu operativně dle potřeby a definitivně na základě rozpočtového
opatření projednaného a schváleného poskytovatelem v souladu s Pravidly a za podmínek
tam uvedených.
3. Poskytovatel je oprávněn pozastavit v odůvodněných případech poskytování finančních
prostředků, pokud příjemce závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy, např.
použije poskytnuté finanční prostředky k jinému účelu, než ke kterému byly podle této
Smlouvy poskytnuty. V případě zjištění porušení Smlouvy je poskytovatel povinen na tuto
skutečnost písemně upozornit příjemce a stanovit lhůtu ke zjednání nápravy. Pokud ve
stanovené lhůtě nebude náprava zjednána, poskytovatel pozastaví příjemci čerpání
finančních prostředků a neposkytne další finanční prostředky a současně má poskytovatel
právo od této Smlouvy odstoupit.
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4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že se prokáže, že
údaje sdělené mu příjemcem a dokladující dodržení podmínek uvedených v této Smlouvě
jsou zkreslené, nepravdivé nebo i přes předchozí upozornění poskytovatele neúplné.

Článek 8
Kontrola nakládání s finančními prostředky
1.

Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními
prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických pokynů
tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele bylo umožněno provedení kontroly
v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb. Provedení kontroly se bude řídit
podmínkami stanovenými zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

2.

Poskytovatel je oprávněn při zjištění závažných nesrovnalostí při čerpání finančních
prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy žádat jejich vrácení, pozastavit jejich
čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti
v souladu s platnými předpisy a mezinárodními závazky.

3.

Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce
a u osob se smluvními závazky vůči příjemci veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu.
Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo poskytovatele na zjišťování veškerých
podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u osob se smluvními závazky vůči příjemci
ve smluvním vztahu mezi příjemcem a touto osobou v případech, kde smluvní vztah je
financován či spolufinancován z finančních prostředků poskytovatele poskytovaných na
základě této Smlouvy. Uvedené ujednání se týká výlučně práva kontroly poskytovatele a
nejsou jím dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy
České republiky.

Článek 9
Závazky ručitele příjemce
Ručitel příjemce na základě této Smlouvy ručí za splnění závazku příjemce k vrácení
finančních prostředků, které mu poskytovatel poskytne na základě této Smlouvy
k předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u akce
spolufinancované z fondů EU uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a zavazuje se, že
vypořádá vůči poskytovateli tyto závazky příjemce, pokud příjemce řádně a včas
v souladu s touto Smlouvou své závazky k vrácení finančních prostředků v celém rozsahu
nesplní.
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Článek 10
Ostatní ujednání
1.

Nečerpání celkové výše finančních prostředků dle této Smlouvy se nepovažuje za
neplnění Smlouvy a nezakládá právo příjemce na převod nevyčerpaných finančních
prostředků do dalšího období.

2.

V případě, že finanční prostředky nebudou užity na účel, na který byly určeny, odvede
příjemce poskytovateli neoprávněně čerpané nebo zadržené finanční prostředky
poskytovatele prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu včetně penále dle §
44a odst. 7 zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Článek 11
Závěrečná ujednání

1.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní
stranou. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2008. Tím nejsou dotčena
ta ujednání Smlouvy, která svou úpravou přesahují tento časový rámec.

2.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1: „Akce spolufinancované z fondů EU doložené dokumenty osvědčujícími
poskytnutí dotace z fondů EU“.
Příloha č. 2: „Potvrzení o účasti rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
předfinancování akce spolufinancované z fondů EU“.
Příloha č. 3: „Podpisové vzory“.

3.

Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze formou číslovaných
písemných dodatků a nabývají účinnosti datem podpisu poslední smluvní stranou.

4.

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními obchodního
zákoníku a platnými právními předpisy České republiky.

5.

Obě smluvní strany se zavazují neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o
všech závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu tohoto smluvního
vztahu.

6.

Ve smyslu § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Zastupitelstvo ručitele příjemce dne . . 2008 svým usnesením
č.
rozhodlo o uzavření Smlouvy a schválilo jmenovitou akci uvedenou v Příloze č. 1 této
Smlouvy, jež má být spolufinancována z fondů Evropské unie a přijalo závazek ručitele
příjemce k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké podle této
Smlouvy uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů
Evropské unie u akce spolufinancované z fondů Evropské unie uvedené v Příloze č. 1
této Smlouvy.

7.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné,
vážné, omylu prosté a pravé vůle. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily

10

Příloha č. 23 k usnesení č. 38/27Z/2008
s textem této Smlouvy a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz souhlasu se zněním
této Smlouvy připojují pod text podpisy statutárních zástupců smluvních stran.
8.

Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, každý s platností originálu s tím, že
příjemci náleží dvě vyhotovení, poskytovateli tři vyhotovení Smlouvy a dva stejnopisy
obdrží ručitel příjemce.

V Praze dne………………. 2008

V

dne …..……….2008

……………………………..….
Ing. Gustáv S l a m e č k a , MBA
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

……………………………..……….
Ing. Vladimír M a c h o l d a
ředitel
Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace

……………………………..….
Ing. Jiří Š u l c
hejtman
Ústecký kraj
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Č.j. : 247/2008

ÚSTECKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO KRAJE
SCHVALUJE
na základě svého usnesení č….. ze dne 3.9.2008, dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 1 a 2
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů

ZŘIZOVACÍ LISTINU

příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
( dále jen organizace )

Článek I.
Úplný název zřizovatele
Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400
02, IČO: 70892156.

Článek II.
Název organizace
Název organizace zní :
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

Článek III.
Sídlo organizace
Sídlem organizace je : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02
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Článek IV.
Identifikační číslo organizace
Identifikační číslo organizace je : bude doplněno po přidělení ČSÚ

Článek V.
Právní forma organizace
Právní formou organizace je : příspěvková organizace.

Článek VI.
Hlavní účel organizace
Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních
služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo
prevence sociálního vyloučení.

Článek VII.
Předmět činnosti organizace
Předmětem činnosti organizace je:
1. Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci
poskytovatele sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění.
2. Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje
zřizovatel.
3. Provádění dalších činností v sociálních službách:
− výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

Článek VIII.
Doplňkové činnosti organizace
1. Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle článku VII. této zřizovací
listiny.
2. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe využívat
všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
3. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace uvedených v článku
VI. této zřizovací listiny a sleduje se v účetnictví samostatně.
4. Zřizovatel nepovoluje organizaci žádnou doplňkovou činnost.
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Článek IX.
Statutární orgán organizace
1. Statutárním orgánem organizace je : ředitel.
2. Ředitel je jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje.

Článek X.
Vystupování statutárního orgánu jménem organizace
1. Za organizaci vystupuje a jedná její statutární orgán – ředitel.
2. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.
3. Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
organizace (lze nahradit razítkem), jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis.
4. Vnitřní předpis nebo jiná příslušná písemnost mohou určit další osoby oprávněné
jednat jménem organizace.

Článek XI.
Vymezení majetku předávaného organizaci ke správě
1. Zřizovatel nepředává organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití
žádný majetek, který je v jeho vlastnictví.

Článek XII.
Vymezení majetkových práv organizace
1. Zřizovatel níže vymezuje organizaci majetková práva, která organizaci umožní, aby
veškerý majetek (tj. jak svěřený zřizovatelem, tak i majetek získaný její vlastní činností)
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena.
2. Organizace je při správě svěřeného majetku povinna dodržovat veškeré obecně závazné
právní předpisy, především zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a usnesení či jiné výstupy orgánů Ústeckého kraje.
3. Majetek předaný do správy zřizovatelem i majetek získaný vlastní činností organizace je
dále označován pouze jako „majetek“.
4. Vymezení práv a povinností k nemovitostem:
a) Pokud je dále pojednáváno o nemovitostech, jsou tím myšleny i jejich části,
popř. spoluvlastnické podíly.
b) Organizace není oprávněna jakkoliv nakládat s nemovitostmi bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele, pokud tato zřizovací listina nestanoví jinak.
c) Organizace není oprávněna nabývat nemovitosti bez předchozího písemného
souhlasu zřizovatele.
d) Organizace je oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele pronajímat
nemovitosti na dobu neurčitou s maximální tříměsíční výpovědní lhůtou
nebo na dobu určitou, nejvýše však na 1 rok za podmínky dodržení § 18 odst.
4 zákona o krajích.
e) Výnosy z pronájmů nemovitostí jsou příjmem organizace, která je použije
výhradně pro rozvoj a modernizaci ve své hlavní činnosti.
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f) Organizace je povinna zřizovatele informovat ve lhůtě do 1 měsíce o vzniku a
změnách všech nájemních vztahů.
5. Vymezení práv a povinností k movitým věcem:
a) Pokud je dále pojednáváno o movitých věcech, jsou tím myšleny i jejich části,
spoluvlastnické podíly, soubory věcí.
b) Organizace je oprávněna se souhlasem likvidační komise jmenované ředitelem
organizace a na základě statutu komise schváleného ředitelem organizace:
- přebytečný movitý majetek do výše pořizovací ceny 20 000,- Kč za
kus nabízet a převádět na jiné příspěvkové organizace Ústeckého
kraje
- neupotřebitelný movitý majetek do výše pořizovací ceny 20 000,- Kč
za kus vyřadit z evidence a zajistit jeho likvidaci.
c) Vyřazení majetku, který nesplňuje podmínky uvedené v bodě b) podléhá
schválení zřizovatelem.
d) Výnosy z případného prodeje neupotřebitelného movitého majetku jsou
příjmem organizace, která je použije výhradně pro rozvoj a modernizaci ve své
hlavní činnosti.
6. Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí, služeb a stavebních prací
příspěvkovou organizací:
a) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních prací
do 500.000,– Kč bez DPH za jednotlivý případ, včetně podepisování příslušných
listin a dalších úkonů zadavatele, za podmínky dodržení schváleného rozpočtu
příspěvkové organizace a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů,
b) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních prací
nad 500.000,– Kč do 2.000.000,– Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím
souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny
úkoly v příslušných oblastech (na základě doporučení vedoucího svodného
odboru), včetně podepisování příslušných listin a dalších úkonů zadavatele, za
podmínky dodržení schváleného rozpočtu příspěvkové organizace a zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
c) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních prací
nad 2.000.000,– Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady
Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), včetně
podepisování příslušných listin a dalších úkonů zadavatele, za podmínky dodržení
schváleného rozpočtu příspěvkové organizace a zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
d) ředitel organizace má ve své kompetenci rozhodování o vyloučení dodavatelů, kteří
nesplní kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, a dále k rozhodování o výběru zájemců, kteří řádně prokázali splnění
požadované kvalifikace pro účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním
nebo v soutěžním dialogu ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
7. Organizace je dále mj. povinna:
a) provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, „Zásad závazného postupu při zadávání
veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi“ schválených zřizovatelem a dle vnitřního předpisu ředitele
Krajského úřadu Ústeckého kraje „Směrnice č. S-20/2006 Zásady závazného
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postupu při zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem nebo jím zřizovanými
příspěvkovými organizacemi“,
b) chránit majetek před poškozením, zničením, užíváním v rozporu s touto zřizovací
listinou nebo obecně závaznými právními předpisy,
c) vést účetnictví a výkaznictví včetně evidence nemovitého majetku v analytické
evidenci a movitého majetku v účetní a operativní evidenci dle obecně závazných
právních předpisů a rozhodnutí zřizovatele,
d) provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu s pokyny zřizovatele
k inventarizaci,
e) veškerý majetek pojistit a dále zabezpečit požární ochranu,
f) zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy majetku,
g) využívat všechny právní prostředky proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do
vlastnického práva zřizovatele nebo organizace; o této skutečnosti je povinna
organizace zřizovatele bezodkladně informovat,
h) uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm,
kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik; při podezření z přestupku nebo
trestného činu oznámit věc příslušným orgánům,
i) předávat zřizovateli veškeré podklady, výkazy a hlášení, stanovené obecně
závaznými právními předpisy, a další potřebné podklady, které si zřizovatel pro
svoji potřebu vyžádá,
j) provádět odpisy movitého majetku v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem
k) předávat zřizovateli měsíčně účetní a ostatní podklady související s pořízením a
technickým zhodnocením nemovitého majetku.
8. Organizace je povinna použít majetek, který nabude darem nebo dědictvím, pouze
k zajištění své hlavní činnosti, pokud to není v rozporu s darovací smlouvou či závětí.
9. Organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele:
a) uzavírat smlouvy o půjčce (s výjimkou smlouvy o půjčce z FKSP), smlouvy o
úvěru, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o
převzetí dluhu, dohody o zápočtu pohledávek, dohody o zániku závazku
b) činit jednostranné projevy vůle způsobující zánik pohledávky organizace, není-li
v této zřizovací listině stanoveno jinak,
c) přijímat jakékoli další cizí zdroje (např. finanční výpomoci) s výjimkou darů od
fyzických i právnických osob (i zahraničních) a příspěvků, dotací, grantů apod.
z veřejných rozpočtů vyjma státního rozpočtu.
10. Organizace je povinna vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti s cílem dosažení
maximální efektivnosti.
11. Ředitel příspěvkové organizace je oprávněn rozhodnout:
a) o vzdání se práva a prominutí pohledávky (úplný odpis pohledávky),
b) o přeúčtování pohledávky na podrozvahové účty pro případ, že se pohledávka
stane vymahatelnou,
a to u pohledávek, jejichž finanční hodnota včetně příslušenství je nižší než 50.000,-- Kč.
Pohledávka musí být po splatnosti více než 2 roky s tím, že musí být prokazatelně
doloženo, že byly provedeny minimálně dvě výzvy dlužníkovi k úhradě předmětné
pohledávky, že vymáhání tohoto dluhu by zřejmě nevedlo k výsledku nebo, že u
pohledávky je pravděpodobné, že náklady na vymáhání by přesáhly jeho výnos a tudíž
vymáhání není efektivní, hospodárné a účelné.
12. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá
ředitel. Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při správě
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majetku, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve
vnitřních organizačních předpisech.

Článek XIII.
Hospodaření organizace
(některá vybraná ustanovení)
1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními
prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s peněžitými dary od fyzických a právnických
osob včetně peněžních prostředků ze zahraničí a s prostředky přijatými z jiných rozpočtů.
2. Organizace je povinna hospodařit tak, aby plnila závazné ukazatele stanovené jí
zřizovatelem. Pokud organizace dosáhne zlepšeného hospodářského výsledku, může jej
použít k posílení fondu odměn v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a tvorbě
rezervního fondu, to vše po předchozím souhlasu zřizovatele.
3. Organizace je povinna vypracovat návrh finančního plánu s vyrovnanými náklady a
výnosy se zohledněním plánovaného provozního příspěvku zřizovatele a finanční plán pro
oblast příjmů a výdajů.
4. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna umožnit
provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny zřizovatele pro organizaci
a provádění kontrol.
5. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své organizace zpravidla v návaznosti na
výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.
6. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch
své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje
v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
7. Organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže:
a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel
rozpočtu,
b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele,
nebo
c) porušila rozpočtovou kázeň.
8. Vztah rozpočtu organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v neprospěch
organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin.
9. Rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah organizace ke státnímu rozpočtu.
10. Organizace vytváří své peněžní fondy:
a) rezervní fond
b) investiční fond
c) fond odměn
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
11. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.
12. K dočasnému krytí svých potřeb může organizace získat od svého zřizovatele návratnou
finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími rozpočtovanými výnosy
běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku.
13. Organizace je oprávněna přijímat na sebe závazek ručitele jen na základě předchozího
písemného souhlasu zřizovatele, a to jen jde-li o ručení za dlužníka, jímž je zřizovatel
nebo jím zřízená či založená právnická osoba.
14. Organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
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15. Organizace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry. Přijímat je jako
protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele.
16. Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých
peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu
kulturních a sociálních potřeb.

Článek XIV.
Přeměna nebo zánik organizace
K rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení organizace dochází dnem určeným zřizovatelem
v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na nové anebo
přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přecházejí dnem
uvedeným v jeho rozhodnutí o zrušení její práva a závazky na zřizovatele

Článek XV.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Organizace je právnickou osobou.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 3.9.2008
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v 6 exemplářích, které mají stejnou platnost originálu.

Článek XVII.
Podpis zřizovatele
V Ústí nad Labem dne . . . . . . . . . .
………………………………………………

Ústecký kraj
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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Tým zpracovatelů střednědobého plánu
Lenka Balogová
Lenka Černá
Lucie Gärtnerová
Karel Giampaoli
Anna Hampalová
Marie Hodková
Rostislav Kolačev
Pavlína Kučerová
Zuzana Lešková
Jiří Mach
Lea Medková
Michal Polesný
Ivana Vlčková

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji byl zpracován za odborné podpory
zajištěné v rámci projektu „Vzdělávání klíčových účastníků rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji“
podpořeném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Ústecký kraj
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Úvodní slovo hejtmana Ústeckého kraje

Vážení občané Ústeckého kraje,
s působností zákona o sociálních službách byly kraje postaveny před povinnost zpracovávat
střednědobé plány rozvoje sociálních služeb na svém území. V Ústeckém kraji je v oblasti plánování
rozvoje sociálních služeb na co navazovat. V řadě obcí je zaveden proces komunitního plánování, do
kterého jsou zapojeni poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb. Od roku 2003 podporuje Ústecký
kraj plánování rozvoje sociálních služeb na místní úrovni prostřednictvím vlastních projektů
a nabídkou odborné pomoci.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje je výsledkem roční práce zástupců obcí,
poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v kraji. Ti, kdo se do přípravy plánu zapojili, vykonávali tuto
činnost dobrovolně a nad rámec svých běžných povinností. Za to bych jim chtěl na tomto místě velice
poděkovat.
Jsem přesvědčen, že plán zohledňuje aktuální informace o potřebách obyvatel kraje v oblasti
sociálních služeb a že navržené cíle a opatření využívají všech dostupných zdrojů – jak finančních, tak
personálních.
Potřeby uživatelů sociálních služeb i možnosti pomoci, které se nabízejí, se v čase mění. Proto
předpokládáme, že střednědobý plán bude pravidelně vyhodnocován a aktualizován. Jen tak se může
stát dobrým nástrojem pro zajištění dostupných a kvalitních sociálních služeb na území kraje.
Metoda komunitního plánování předpokládá zapojení co nejširší veřejnosti. Uvítáme proto Vaše
připomínky a návrhy, které v oblasti poskytování sociálních služeb máte. Za Vaše podněty Vám
předem děkuji.

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011 byl schválen
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 72/22Z/2007 ze dne 7. listopadu 2007. Aktualizovaná
verze plánu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XX/XXZ/2008 ze dne 3. září
2008.

Ústecký kraj
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I. Úvodní část
Funkce střednědobého plánu
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 95 písm. d) ukládá krajům zpracovávat střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb na svém území. Při zpracování plánu mají kraje spolupracovat
s obcemi, zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Tento plán je v souladu s §101 odst.
4) písm. b) zákona o sociálních službách povinnou přílohou k souhrnné žádosti kraje o dotaci
Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu poskytování sociálních služeb na místní a regionální
úrovni.
Vedle uvedené role plynoucí ze zákona o sociálních službách má střednědobý plán jako krajská
strategie rozvoje sociálních služeb vliv na přidělování finančních prostředků na podporu sociálních
služeb z dalších vnějších zdrojů, zejména ze strukturálních fondů Evropské unie.
Plán je doporučenou linií rozvoje sociálních služeb v kraji. Cíle a opatření jsou výsledkem procesu
zjišťování aktuálního stavu v oblasti sociálních služeb a potřeb jejich uživatelů. Byl navržen systém pro
implementaci a pravidelnou aktualizaci plánu. Tento proces předpokládá zavedení jednotného sběru
dat o poskytování sociálních služeb a další zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb v kraji.
Proces implementace a aktualizace plánu
Pro implementaci střednědobého plánu bude zachována řídící skupina složená z vedoucích
pracovních skupin pro jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb. Řídící skupina se bude
pravidelně setkávat pětkrát ročně a řešit problémy související s implementací plánu, sběrem
a vyhodnocováním dat. Členové řídících skupin budou plnit roli kontaktních osob pro jednotlivé oblasti
poskytování sociálních služeb. Řídící skupina je odpovědná za průběžné monitorování
a vyhodnocování realizace plánu.
Pro aktualizaci plánu budou stanoveny ve spolupráci s obcemi a organizacemi poskytovatelů
a uživatelů služeb dočasné pracovní skupiny pro oblasti poskytování sociálních služeb. Aktivity, které
mají být realizovány v roce 2008, včetně odhadu jejich finanční náročnosti a minimální dotace MPSV
jsou stanoveny v plánu. První aktualizace plánu na další období proběhne v roce 2008 .
Za účelem propojování sítě služeb a předávání zkušeností budou realizována ročně 2 -3 mezioborová
setkání poskytovatelů služeb a dalších osob zainteresovaných v problematice poskytování sociálních
služeb v kraji.
Jednou za rok bude realizována konference pro širokou veřejnost na téma sociální služby v kraji.
Metoda zpracování střednědobého plánu
Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/38R/2006 ze dne 26. dubna 2006 byl zpracováním
střednědobého plánu pověřen odbor sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu.
Pro zpracování střednědobého plánu byla výchozí metoda komunitního plánování. Vzhledem k tomu,
že tato metoda je určena především pro plánování na místní úrovni, byla v průběhu procesu plánování
přizpůsobena specifikům krajského plánu (zejména zdroje pro plánování, velikost a různorodost
územního celku, kompetence místních samospráv a krajské samosprávy).
Dílčí kroky zpracování plánu:
1. Stanovení pracovních skupin pro jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb (výběr členů
skupin na základě návrhů obcí a střešních organizací poskytovatelů služeb)
Termín: červen – září 2006
Realizátor: krajský úřad
2. Analýza poskytovaných sociálních služeb v kraji - typologie, využívanost služeb, financování
Termín: červenec – září 2006
Realizátor: Rozvojové centrum při Sociální agentuře v Ústí nad Labem (financováno v rámci
projektu Budoucí rozvoj Ústeckého kraje)
3. Příprava návrhů částí plánu pro jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb
Termín: říjen 2006 – květen 2007
Realizátor: pracovní skupiny
4. Vyčlenění cílů a opatření společných pro všechny oblasti poskytování sociálních služeb byly ze
speciálních částí návrhu plánu.
Ústecký kraj
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Termín: červen 2007
Realizátor: řídící skupina
5. Připomínkování návrhu cílů a opatření plánu zapracování připomínek. Návrh cílů a opatření
s výzvou k připomínkování byl zveřejněn na webových stránkách kraje. Zároveň byl rozeslán
starostům pověřených obcí a poskytovatelům sociálních služeb v kraji.
Termín: červen – září 2007
6. Předložení plánu orgánům kraje
Termín: říjen, listopad 2007
Struktura pro tvorbu plánu
Pro tvorbu plánu bylo stanoveno osm pracovních slupin pro jednotlivé oblasti poskytování sociálních
služeb. Z vedoucích pracovních skupin, koordinátora procesu plánování a odborného garanta byla
vytvořena řídící skupina.
Pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti:
– služby pro seniory
– služby pro rodinu, děti a mládež
– služby sociální prevence
– služby pro osoby se zdravotním postižením (včetně služeb pro děti se zdravotním
postižením, jejich rodiny a pečovatele)
– služby pro osoby ohrožené drogou
– služby pro příslušníky etnických menšin
– služby pro osoby s mentálním postižením nebo duševním nemocněním
– služby pro osoby v přechodné sociální krizi (včetně problematiky domácího násilí,
týraných osob)
Vedoucím pracovních skupin byla v průběhu zpracování plánu zajištěná odborná podpora v rámci
projektu „Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji“ podpořeném z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V projektu se
předpokládá, že odborná podpora bude pokračovat i v prvním období implementace plánu (termín
ukončení projektu: 30.6. 2008).
Struktura plánu
Plán je členěn podle oblastí poskytování sociálních služeb (podle cílových skupin uživatelů sociálních
služeb). Kapitola pro každou oblast má následující části:
Popis současného stavu problematiky - zdroje: Analýza poskytovatelů sociálních služeb, komunitní
plány obcí, již zpracované koncepční dokumenty (Akční plán protidrogové politiky, Zdravý kraj,
Koncepce rozvoje sociálních služeb), vlastní zkušenost členů pracovní skupiny
SWOT analýza - identifikace silné a slabé stránky, příležitosti a rizika pro poskytování služeb v dané
oblasti. Pro další práci se SWOT analýzou při návrhu cílů a opatření plánu byl zvolen přístup eliminace
slabých stránek za využití příležitostí.
Cíle plánu - pro každou oblast bylo v pracovních skupinách navrženo zpravidla 2 -5 cílů. Základním
pravidlem bylo, že výsledný cíl musí být výsledkem konsensu všech členů pracovní skupiny.
Zdroje pro návrh cílů: SWOT analýza, údaje popisu aktuálního stavu, stávající komunitní plány,
zkušenosti a znalosti členů pracovní skupiny.
Opatření (dílčí kroky) - ke každému cíli byl navržen potřebný počet opatření v následující struktuře:
- popis opatření a jeho dílčích aktivit
- předpokládané dopady
- cílová skupina
- časový horizont realizace
- odhad finanční náročnosti
- hlavní finanční zdroje
- předpokládaní realizátoři
- hodnotící indikátory
Ústecký kraj
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II. Základní socio-demografické údaje o Ústeckém kraji
Popis regionu Ústeckého kraje:
Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky a spolu s Karlovarským krajem tvoří Region
soudržnosti NUTS II. Severozápadní hranice kraje je zároveň i státní hranicí se Spolkovou republikou
Německo a to se spolkovou zemí Sasko, dále sousedí Ústecký kraj s Libereckým, Karlovarským,
Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským krajem.
2

Rozloha kraje: 5.35 km (6,8 % rozlohy České republiky)
Počet obyvatel v roce 2006: 823.265
Průměrný věk v roce 2006: 39,2 let
Průmysl v regionu
Ústecký kraj se vyznačuje značnou rozdílností jak z hlediska přírodních podmínek, tak z hlediska
hospodářské struktury, hustoty osídlení a stavu životního prostředí. Hospodářský význam kraje je
historicky dán značným nerostným bohatstvím, zejména rozsáhlými ložisky hnědého uhlí, uloženými
nízko pod povrchem. Hnědouhelná pánev se rozkládá pod svahy Krušných hor, táhne se od Ústí nad
Labem až po Kadaň. Z dalších důležitých surovin, těžených v kraji, jsou významné kvalitní sklářské
a slévárenské písky a stavební kámen. V kraji lze vymezit čtyři oblasti, které se od sebe významně
odlišují. Je to oblast s vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou, která je soustředěna především
v Podkrušnohoří (okresy Chomutov, Most, Teplice a částečně Ústí nad Labem). Z odvětví má
významné postavení energetika, těžba uhlí, strojírenství, chemický a sklářský průmysl. Další oblastí je
Litoměřicko a Lounsko, které jsou významné svou produkcí chmele a zeleniny. Zvláště Polabí
a Poohří jsou proslulé ovocnářské oblasti, nazývané Zahrada Čech. Skvělou pověst mají i vína
pěstovaná na Litoměřicku. V posledních letech se i oblast Mostecka stává známou vinařskou oblastí,
kde se vinná réva pěstuje především na pozemcích zrekultivovaných po těžbě hnědého uhlí. Oblast
Krušných hor je velmi řídce osídleným horským pásem s omezenými hospodářskými aktivitami
a nakonec oblast Děčínska není ani územím s koncentrací těžkého průmyslu, ani oblastí
zemědělskou. Jeho severní část - Šluknovsko je svou odlehlostí a obtížnou dostupností z centrální
části kraje typickým periferním územím.
Zdroj dat: Statistická ročenka Ústeckého kraje 2005, ĆSÚ
Správní členění kraje
Ústecký kraj je členěn na 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (Bílina, Děčín,
Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem,
Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec).
Celkem je v Ústeckém kraji 354 obcí, z toho 35 obcí má nad 3.000 obyvatel. V kraji je 46 obcí se
statutem města. Ústí nad Labem, Most, Teplice, Chomutov a Děčín jsou statutárními městy. Sedm
obcí má charakter středních sídel od 15 do 30 tis. obyvatel, pět obcí má charakter velkých sídel od
50 do 100 tis. obyvatel. Zhruba 80% obyvatel Ústeckého kraje žije ve městech.
Vedle obcí s rozšířenou působností je výkon státní správy na území Ústeckého kraje svěřen
30 pověřeným obcím, které vykonávají státní správu v určeném rozsahu i na území jiných obcí.
Další města a některé větší obce jsou pověřeny výkonem určité části státní správy, např. matriky
(celkem 132 obcí), stavebního úřadu (celkem 39 obcí).
Do Ústeckého kraje zasahují tři euroregiony – Labe (Litoměřicko, Ústecko, Děčínsko), Podkrušnohoří
(Chomutovsko, Lounsko, Mostecko, Teplicko) a Nisa (oblast Šluknovského výběžku).
Struktura obyvatelstva
Ke konci roku 2006 žilo v Ústeckém kraji 823.265 obyvatel. Pokud jde o věkové složení obyvatelstva,
patří Ústecký kraj k nejmladším krajům v České republice. Průměrný věk dosahoval ke konci roku
39,2 let, což znamená, že pokračuje dosavadní trend stárnutí populace Ústeckého kraje.
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Struktura obyvatel
rok

celkem

822 133
2004
823 173
2005
823 265
2006
zdroj dat: ČSÚ

0 - 14

muži
15 - 64

65 a více

0 - 14

ženy
15 - 64

68 044

297 655

39 857

64 442

292 319

62 088

66 371

297 655

39 857

62 676

292 912

63 702

65 496

297 669

41 005

61 908

292 500

64 687

65 a více

Přirozený přírůstek obyvatel
rok

počet narozených

počet zemřelých

přirozený přírůstek

2004

8 601

8 926

-325

2005

8 725

8 951

-226

2006

8 971

8 719

216

zdroj dat: ČSÚ
Vzdělanost obyvatel
Ústecký kraj dlouhodobě vykazuje nižší úroveň vzdělanosti, než je průměr České republiky. Síť
školských zařízení v kraji tvoří 319 mateřských škol, 244 základních škol, 24 gymnázií a 73 středních
odborných škol. Vysokoškolské vzdělání v kraji lze získat na 2 vysokých školách. V Ústí nad Labem to
je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a soukromá Vysoká škola ekonomie a managementu.
Vzdělanost obyvatel Ústeckého kraje - nejvyšší ukončené vzdělání (%)
Počet obyvatel
ve věku 25 let a
více

základní a
neukončené
vzdělání

556 398

vyučení a
střední
odborné bez
maturity

23,8

42,3

úplné
střední s
maturitou

vysoko školské
vyšší odborné
včetně vědecké
a nástavbové
přípravy

23,7

1,0

bez vzdělání nezjištěno

6,3

0,9

2,0

zdroj dat: ČSÚ
Zaměstnanost v Ústeckém kraji
Počet zaměstnanců v ekonomických subjektech se sídlem na území Ústeckého kraje bez
podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců činil k 31. 12. 2006 celkem 183.872 osob. Průměrná
hrubá měsíční mzda v roce 2006 činila u fyzické osoby 18.094 Kč. Nejvyšší průměrná mzda,
44.762 Kč, byla zaznamenána v odvětví výroby koksu, jaderných paliv, rafinerie a zpracování ropy.
zdroj dat: ČSÚ
Nezaměstnanost v Ústeckém kraji
Ústecký kraj vykazuje dlouhodobě nejvyšší míru registrované nezaměstnanosti ze všech krajů České
republiky. Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce k 31. 12. 2006
dosáhl 63.652 osob (z toho 33.164 žen, tj. 52,1 %). Na jedno volné pracovní místo připadalo téměř
13 uchazečů.
Nezaměstnanost v Ústeckém kraji
rok

muži

ženy

absolventi

občané se sníženou
pracovní schopností

občané s nárokem na
podporu v
nezaměstnanosti

celkem
nezaměstnaní

2004

36 498

36 995

5 215

9 000

14 184

73 493

2005

34 505

36 027

3 533

9 137

14 544

70 532

2006

30 488

33 164

2 932

8 619

13 323

63 652

zdroj dat: ČSÚ
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III. Údaje o sociálních službách v Ústeckém kraji
Registrované sociální služby v kraji
V Ústeckém kraji bylo k 20. září 2007 registrováno 466 sociálních služeb. Z tohoto počtu má
449 služeb působnost v Ústeckém kraji, 15 služeb je v kraji registrováno podle sídla poskytovatele, ale
má působnost v jiném kraji. Údaje o jednotlivých druzích služeb jsou zahrnuty v následujících
tabulkách.
Dále v kraji poskytují sociální služby subjekty registrované v jiných krajích.

Ústecký kraj
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Zařízení pobytových služeb sociální péče v Ústeckém kraji (z údajů o registracích k 20.9. 2007)

okres

druh sociální služby podle
zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách

Ústí nad Labem

počet
počet
zařízení lůžek

Teplice

Litoměřice

počet
počet
zařízení lůžek

počet
počet
zařízení lůžek

Louny

Chomutov

počet
počet
zařízení lůžek

počet
počet
zařízení lůžek

Děčín

počet
počet
zařízení lůžek

§ 47 Týdenní stacionáře

2

13

3

32

1

2

1

12

§ 48 Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

6

143

1

73

9

501

2

78

9

363

11

§ 49 Domovy pro seniory
§ 50 Domovy se zvláštním
režimem

8

908

4

565

6

396

3

372

6

579

1

46

2

59

5

340

3

152

§ 51 Chráněné bydlení

1

6

1

9

3

115

§ 52 Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických zařízeních
ústavní péče

1

10

1

5

2

9

2

Ústecký kraj
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45

Most

Ústecký kraj celkem

počet
počet
zařízení lůžek

počet
počet lůžek
zařízení

2

15

9

74

547

7

214

45

1 919

6

473

10

901

43

4 194

3

220

3

86

17

903

1

20

6

150

9

120

3

51
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Zařízení pobytových služeb sociální prevence v Ústeckém kraji (z údajů o registracích k 20.9. 2007)
okres

druh sociální služby podle
zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách
§ 57 Azylové domy

Ústí nad Labem

počet
počet
zařízení lůžek
2

48

§ 58 Domy na půl cesty
§ 63 Noclehárny
§ 68 Terapeutické komunity

1

15

1

4

Teplice

Litoměřice

počet
počet
zařízení lůžek

počet
počet
zařízení lůžek

Louny

počet
počet
zařízení lůžek

Chomutov

počet
počet
zařízení lůžek

Děčín

Ústecký kraj
celkem

Most

počet
počet
zařízení lůžek

počet
počet
zařízení lůžek

5

256

4

80

3

51

2

82

16

527

2

7

1

11

1

10

2

11

6

39

1

5

1

5

3

24

6

49

1

15

1

14

3

33

Ústecký kraj
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1

10

počet
počet
zařízení lůžek
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Zařízení ambulantních a terénních služeb sociální péče v Ústeckém kraji (z údajů o registracích k 20.9. 2007)
okres

Ústí nad Labem

Teplice

Litoměřice

Louny

Chomutov

Děčín

Ústecký
kraj
celkem

Most

druh sociální služby
podle zákona
č. počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
zařízení uživatelů zařízení uživatelů zařízení uživatelů zařízení uživatelů zařízení uživatelů zařízení uživatelů zařízení uživatelů zařízení
108/2006 Sb.,
o
sociálních službách
§ 39 Osobní asistence

4

221

3

108

1

30

2

40

1

2 800

3

137

2

97

16

§ 40 Pečovatelská služba

6

765

7

562

12

955

5

554

6

1 552

10

1 180

4

568

50

§ 41 Tísňová péče

1

40

§ 42 Průvodcovské a
předčitatelské služby

1

38

1
1

18

1

16

1

§ 43 Podpora
samostatného bydlení

2

§ 44 Odlehčovací služby

2

54

§ 45 Centra denních
služeb

1

10

§ 46 Denní stacionáře

3

72

1

4

10

58

1

8

2

30

2

28

1

2

Ústecký kraj
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23

3

12

77

2

38

2

34

4

2

2

4

25

27

7
5

3

40

20

služby s
působností v
jiném kraji

počet zařízení

4
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Počet zařízení odborného sociálního poradenství a ambulantních a terénních služeb sociální prevence v Ústeckém kraji
(z údajů o registracích k 20.9. 2007)
okres
druh sociální služby podle
zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách
§ 37 Odborné sociální
poradenství
§ 54 Raná péče
§ 55 Telefonická krizová
pomoc

Ústí nad Labem

19

Teplice

7

Litoměřice

7

Chomutov

2

1

3

1

1

2

2

1

1
2

1

§ 60a Intervenční centra

1

§ 61 Nízkoprahová denní
centra

2

1

1

§ 62 Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

2

2

3

§ 64 Služby následné péče

2

§ 65 Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

4

1

1

§ 66 Sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

9

4

4

§ 67 Sociálně terapeutické
dílny

1

3

§ 69 Terénní programy

4

1

4

10

Ústecký kraj
celkem

Most

64

§ 59 Kontaktní centra
§ 60 Krizová pomoc

7

Děčín

10

§ 56 Tlumočnické služby

§ 70 Sociální rehabilitace

Louny

1
1

1
1

služby s
působností v jiném
kraji

3

4
2
1

2

1

9
4

2

1
1

2

3

5

1

13

2

1

7

2

11

3

2

29

1
3

1

5

Ústecký kraj
- 13 -

2

5

2

3

6

20

1

4

2

12

2
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Financování sociálních služeb v Ústeckém kraji
Analýza financování systému sociálních služeb se omezuje na služby, které byly v období 2005 –
2007 spolufinancovány ze státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že typologie služeb a jednotný sběr
dat pro tuto oblast je zaveden od ledna roku 2006 v souvislosti s účinností zákona o sociálních
službách, lze za minulé období bez obtíží analyzovat finanční transfery ze státního rozpočtu.
Vzhledem ke zrušení příspěvku krajům na výkon zřizovatelských funkcí vůči zařízením sociální péče
a dotace na lůžko jsou významné především údaje o transferech v roce 2007 (dotace MPSV).
Z údajů z dotačního řízení MPSV na podporu poskytování sociálních služeb místního a regionálního
charakteru pro rok 2007 lze provést odhad celkových nákladů na poskytování sociálních služeb
v Ústeckém kraji. Do budoucna bude vhodné analyzovat vyplácení příspěvku na péči v kraji a jeho
návratnost do systému financování sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že příspěvek na péči je
vyplácen od ledna 2007, bude tato analýza možná až po uzavření současného účetního období, tedy
v roce 2008.
Financování sociálních služeb ze strukturálních fondů Evropské unie (Společný regionální operační
program a Evropský sociální fond) v prvním programovacím období je velmi obtížné rozklíčovat.
V rámci grantových schémat zaměřených na podporu integrace osob ohrožených sociální exkluzí
nebyly podpořeny pouze sociální služby, ale i služby zaměstnanosti, vzdělávací programy a procesy
komunitního plánování.
Na financování poskytování sociálních služeb se podílejí i další státní zdroje. Zejména se jedná
o Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (13 mil. Kč v roce 2007) a Radu vlády pro záležitosti
romské komunity (2,2 mil. Kč v roce 2007).
Financování sociálních služeb na místní a regionální úrovni v období 2005 - 2007 (mil. Kč.)
celkové
náklady v
roce 2005
odborné
sociální
poradenství
služby
sociální péče

předpoklad
celkových
nákladů v
roce 2006

předpoklad
celkových
nákladů v roce
2007 (dle žádostí
o dotaci)

předpoklad
úhrad
uživatelů
služeb v
roce 2007

dotace
MPSV na
rok 2007
(stav k září
2007)

odhad skutečných
celkových
nákladů v roce
2007

27,8

34,4

38,7

0,9

11,4

21,1

1 283,6

1 334,2

1 483,7

581,1

571,8

1 341,8

služby
sociální
96,5
131,5
155,1
6,0
41,1
120,2
prevence
celkem
1 407,9
1 500,1
1 677,5
588,0
624,3
1 483,1
Zdroj dat: dotační řízení MPSV na podporu poskytování sociálních služeb místního a regionálního
charakteru pro rok 2007
Poskytování sociálních služeb je podporováno z rozpočtu Ústeckého kraje. Devatenácti zřizovaným
příspěvkovým organizacím kraj poskytuje každoročně příspěvek zřizovatele na provoz v celkové výši
20 mil. Kč ročně. Vedle této částky poskytuje kraj těmto organizacím finanční prostředky na investice.
Ústecký kraj dále podporuje poskytování sociálních služeb prostřednictvím dotačního programu
Podpora sociálně-zdravotních služeb. Celkovou částkou 9,5 mil. Kč ročně jsou podporovány zejména
služby sociální prevence poskytované nestátními neziskovými organizacemi.
Obce podporují poskytování sociálních služeb prostřednictvím příspěvků zřizovatele jim zřizovaným
organizacím. Některé (zejména větší) obce dále podporují poskytování sociálních služeb dotacemi
určenými zejména nestátním neziskovým organizacím působícím na jejich území. Z dostupných údajů
nelze určit výši podpory obcí jednotlivým druhům sociálních služeb.

Ústecký kraj
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IV. Cíle a opatření pro jednotlivé oblasti
1. Aktivity společné pro všechny oblasti poskytování sociálních služeb
Cíle a opatření této části byly zpracovány na základě výstupů z jednotlivých pracovních skupin.
Zahrnují především systémová opatření společné pro všechny typy sociálních služeb.

Cíl 1.1: Zlepšit informovanost obyvatel Ústeckého kraje o možnostech pomoci
a poskytovaných sociálních službách
Popis:
Vytvoření informačního systému o možnostech pomoci a dostupných sociálních službách dostupného
široké veřejnosti včetně osob se specifickými komunikačními potřebami. Zlepšení veřejné prezentace
poskytovatelů sociálních služeb.
Zdůvodnění:
Ze SWOT analýz pro jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb a ze zkušenosti poskytovatelů
sociálních služeb vyplývá, že informovanost obyvatel kraje o sociálních službách je nedostatečná.
V některých obcích je situace řešena vytvořením vlastního informačního systému, který však není
vždy dostupný všem skupinám potenciálních uživatelů sociálních služeb. Příležitostně jsou vydávány
katalogy služeb, které neobsahují vždy aktuální informace potřebné pro zájemce o sociální služby.
Údaje o podmínkách přijetí klienta, nebo volné kapacitě zařízení zpravidla nejsou dostupné. Je
žádoucí, aby byl vytvořen systém, ve kterém budou shromažďovány aktuální informace
o poskytovaných službách a tyto informace budou jednoduše rychle dostupné všem obyvatelům
kraje.
Veřejná prezentace poskytovatelů sociálních služeb v kraji není dostačující. Neodpovídá rozsahu
a důležitosti této oblasti. Často je veřejná prezentace poskytovateli služeb podceňována, nebo
zužována (např. pouze na problematiku financování).
opatření 1.1.1

Vytvoření informačního systému o možnostech pomoci
a o poskytovaných sociálních službách v Ústeckém kraji

stručný popis opatření

- zpracování projektového záměru na vnější finanční zdroj
- vytvoření systému pro sběr a publikaci aktuálních informací
o poskytovaných službách (včetně podmínek přijetí klienta,
aktuální volné kapacity zařízení) a pro sběr dat ze zařízení
sociálních služeb pro účely hodnocení efektivity a srovnávání
poskytovaných sociálních služeb (benchmarking)
- zajištění dostupnosti informací široké veřejnosti (předpoklad –
webové stránky a informační telefonní linka)

předpokládané dopady

- zvýšení dostupnosti informací o poskytovaných službách
- efektivnější využívání sociálních služeb v kraji

stručný popis cílové skupiny

- obyvatelé Ústeckého kraje
- poskytovatelé sociálních služeb
- zadavatelé sociálních služeb

předpokládané finanční
náklady

předpokládané náklady budou stanoveny v rámci zpracování
projektové dokumentace; předběžný odhad nákladů na tvorbu
systému informačního systému: 8 mil. Kč

hlavní finanční zdroje

ROP

předpokládaní realizátoři
opatření

Ústecký kraj, externí dodavatel v rámci projektu

časový horizont

2009 – zpracování projektové dokumentace, zahájení pilotní
realizace projektu

hodnotící indikátory/
předpokládané výstupy

indikátory: počet aktivit
počet uživatelů
výstupy:
informační systém
Ústecký kraj
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opatření 1.1.2
Realizace aktivit zaměřených na zlepšení veřejné prezentace
poskytovatelů sociálních služeb
stručný popis opatření

- shromažďování příkladů dobré praxe veřejné prezentace
poskytovatelů sociálních služeb a jejich publikace na webových
stránkách
- zařazení tématu veřejné prezentace do programu setkání
poskytovatelů sociálních služeb
- předkládání aktuálních informací z oblasti sociálních služeb
médiím

předpokládané dopady

zvýšení informovanosti občanů o poskytovaných službách.

stručný popis cílové skupiny

poskytovatelé sociálních služeb

předpokládané finanční
náklady

v rámci běžné činnosti krajského úřadu a opatření 1.3.1

hlavní finanční zdroje

---

předpokládaní realizátoři
opatření

Krajský úřad Ústeckého
a zdravotnictví

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory/
předpokládané výstupy

kraje

–

odbor

sociálních

věcí

indikátory: počet aktivit
počet účastníků
výstupy: příklady dobré praxe

Cíl 1.2: Zjišťovat potřeby uživatelů sociálních služeb a efektivitu poskytování
sociálních služeb v kraji
Popis:
Zpracování analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji jako podkladového materiálu
pro plánování rozvoje sociálních služeb na místní a krajské úrovni a pro rozvoj zařízení sociálních
služeb. Hodnocení efektivity poskytování sociálních služeb.
Zdůvodnění:
V současné době chybí odpovídající podkladové materiály pro plánování rozvoje sociálních služeb na
místní a krajské úrovni. Ve stávajících plánech rozvoje je zpravidla pouze potvrzena potřeba stávající
sítě služeb. Návrhy rozvojových aktivit často nevycházejí z empiricky zjištěných údajů o potřebách
uživatelů sociálních služeb. Pro další aktualizaci střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na
místní i krajské úrovni je třeba vytvořit odpovídající podklady (analýzu potřeb, hodnocení efektivity
poskytovaných sociálních služeb). Tento materiál by měl být využitelný i při vytváření strategií rozvoje
jednotlivých zařízení sociálních služeb.
opatření 1.2.1

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb a hodnocení
efektivity poskytování sociálních služeb v Ústeckém kraji

stručný popis opatření

- zpracování analýzy potřeb jednotlivých cílových skupin uživatelů
sociálních služeb metodou kvalitativního výzkumu využitelné pro
plánování rozvoje soc. služeb
- zpracování hodnocení efektivity poskytovaných sociálních
služeb

předpokládané dopady

- zvýšení kvality střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb
na místní a krajské úrovni
- zvýšení kvality strategií rozvoje zařízení sociálních služeb
- efektivnější vynakládání finančních prostředků na poskytování
sociálních služeb

Ústecký kraj
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stručný popis cílové skupiny
- zadavatelé sociálních služeb
- poskytovatelé sociálních služeb
předpokládané finanční
náklady

bude stanoveno po zpracování projektového záměru

hlavní finanční zdroje

OP LZZ oblast podpory 3.1 – v rámci individuálního projektu kraje
na podporu plánování rozvoje sociálních služeb

předpokládaní realizátoři
opatření

Ústecký kraj (zadavatel); externí realizátoři

časový horizont

2008 - 2009 – zpracování projektu

hodnotící indikátory/
předpokládané výstupy

indikátory: počet aktivit
počet účastníků
výstupy: analýza potřeb

Cíl 1.3: Zajistit implementaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v kraji a další podporu plánování rozvoje sociálních služeb na místní
a krajské úrovni
Popis:
Vytvoření funkční struktury pro implementaci a aktualizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v kraji. Realizace aktivit zaměřených na podporu plánování rozvoje sociálních služeb na místní
úrovni metodou komunitního plánování.
Zdůvodnění:
Z výstupů pracovních skupin vyplývá potřeba metodické podpory plánování rozvoje sociálních služeb
na místní úrovni. Pro větší využitelnost plánů na místní úrovni pro potřeby kraje je třeba pokračovat
v procesu metodického sjednocování plánování na místí a krajské úrovni. Implementace
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v kraji vyžaduje vytvoření struktury umožňující
zapojení co největšího počtu zástupců obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.
opatření 1.3.1

Interdisciplinární
pracovní
setkávání
zástupců
obcí,
poskytovatelů služeb a dalších subjektů zainteresovaných
v oblasti poskytování sociálních služeb

stručný popis opatření

- pravidelná setkání zástupců obcí, poskytovatelů sociálních
služeb a dalších zainteresovaných subjektů (např. Úřad práce,
zástupci zdravotnických zařízení, Probační a mediační služba,
Policie ČR)
- představení příkladů dobré praxe v zařízeních
- řešení problematiky související s poskytováním sociálních
služeb
- zajištění činnosti řídící skupiny složené z vedoucích pracovních
skupin pro jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb
(informační a koncepční činnost)
- tvorba a aktualizace zásobníku projektů v oblasti sociálních
služeb

předpokládané dopady

- zlepšení vzájemné informovanosti poskytovatelů sociálních
služeb a dalších subjektů
- výměna zkušeností
- vytvoření prostoru pro komunikaci o naplňování a aktualizaci
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v kraji

Ústecký kraj
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stručný popis cílové skupiny
- poskytovatelé sociálních služeb
- svépomocné skupiny uživatelů služeb
- obce
- subjekty zainteresované v oblasti poskytování sociálních služeb
(např. Úřad práce, zástupci zdravotnických zařízení, Probační
a mediační služba, Policie ČR)
předpokládané finanční
náklady

náklady budou stanoveny po zpracování projektového záměru

hlavní finanční zdroje

OP LZZ oblast podpory 3.1 – v rámci individuálního projektu kraje
na podporu plánování rozvoje sociálních služeb

předpokládaní realizátoři
opatření

Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor sociálních věcí
a zdravotnictví v rámci projektu na podporu plánování rozvoje
sociálních služeb

časový horizont

2008 - 2009 – zpracování projektu, pak průběžně po dobu platnosti
plánu

hodnotící indikátory/
předpokládané výstupy

indikátory: počet aktivit
počet účastníků
výstupy:

opatření 1.3.2

funkční systém implementace a aktualizace
střednědobého plánu

Podpora plánování rozvoje sociálních služeb na místní úrovni

stručný popis opatření

- pravidelná metodická setkání pracovníků obecních úřadů
odpovědných za plánování rozvoje sociálních služeb
- odborná podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb
na místní úrovni na základě potřeb identifikovaných
v jednotlivých obcích

předpokládané dopady

- zvýšení kvality plánování rozvoje sociálních služeb na místní
úrovni
- sjednocení metodiky plánování rozvoje sociálních služeb na
místní a krajské úrovni

stručný popis cílové skupiny

- pracovníci obecních úřadů odpovědní za plánování rozvoje
sociálních služeb
- vedoucí pracovních skupin pro plánování rozvoje soc. služeb
kraje a obcí

předpokládané finanční
náklady

náklady budou stanoveny po zpracování projektového záměru

hlavní finanční zdroje

OP LZZ oblast podpory 3.1 – v rámci individuálního projektu kraje
na podporu plánování rozvoje sociálních služeb

předpokládaní realizátoři
opatření

Krajský úřad Ústeckého
a zdravotnictví

časový horizont

2008 – 2009 – zpracování projektu, pak průběžně po dobu platnosti
plánu

hodnotící indikátory

počet aktivit
počet účastníků

Ústecký kraj
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Cíl 1.4: Zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb v kraji
Popis:
Zavádění standardů kvality v zařízeních sociálních služeb v Ústeckém kraji. Permanentní zvyšování
kvality poskytovaných sociálních služeb.
Zdůvodnění:
Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou zavedeny standardy kvality poskytování
sociálních služeb. Jejich aplikace je v zařízeních v kraji na velmi rozdílné úrovni. Je třeba, aby
standardy kvality byly naplněny ve všech potřebných zařízeních sociálních služeb v kraji a aby kvalita
služeb byla permanentně zvyšována.
opatření 1.4.1

stručný popis opatření

Zavádění standardů kvality v zařízení sociálních služeb v kraji
- vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb
- odborná podpora při zavádění standardů kvality poskytování
sociálních služeb v zařízeních (v případě potřeby bude
zpracován individuální projekt Ústeckého kraje v rámci výzvy
OP LZZ)

předpokládané dopady

- zvýšení kvality poskytovaných služeb v Ústeckém kraji
- zvýšení odbornosti zaměstnanců poskytovatelů
- připravenost organizací na inspekce kvality sociálních služeb

stručný popis cílové skupiny

- poskytovatelé sociálních služeb

předpokládané finanční
náklady

náklady budou stanoveny po zpracování projektových záměrů

hlavní finanční zdroje

OP LZZ, oblast podpory 3.1, MPSV

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé sociálních služeb; v případě zpracování individuální
ho projektu Ústecký kraj ve spolupráci s externími dodavateli

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu
zpracování individuálního projektu: 2009

hodnotící indikátory

počet aktivit
počet účastníků

Cíl 1.5: Rozvíjet zapojování dobrovolníků v oblasti sociálních služeb
Popis:
Nejdůležitějším nástrojem pro zapojování dobrovolníků do sociálních služeb je systematický rozvoj
sítě regionálních dobrovolnických center. Hlavní rolí těchto center je zajištění vzájemné výměny
informací a zkušeností týkajících se potřeb a možností dobrovolnický služby, zkvalitňování
dobrovolnických služeb a oslovování co nejširší skupiny občanů – potenciálních dobrovolníků.
Zdůvodnění:
Dobrovolnická centra jsou místem koncentrovaných lidských sil pro potřebné, ať již ve smyslu pomoci
jednotlivým organizacím, jejich klientům či obyvatelům například v přechodné nouzi či při
mimořádných událostech a hromadných neštěstích.
V Ústeckém kraji v současnosti působí taková centra v Ústí nad Labem, Jirkově, Kadani, Děčíně
a Krásné Lípě. Připravuje se činnost dalších center v Mostě, Litoměřicích či například v Žatci.
Nasbírané zkušenosti ukazují, že dobrovolnická činnost nebo služba (dle zákona o dobrovolnické
službě) je úspěšná v programech sociální prevence jako nástroj smysluplné práce s mladými
nezaměstnanými absolventy (zde je nezaměstnaný v pozici užitečného klienta, který se smysluplně
a pro společnost užitečně učí a investuje svoje síly), v sociálně-zdravotních zařízeních, kde je klient
dlouhodobě upoután na lůžko či bez příbuzných a sociálních kontaktů, ale také při nenadálých
událostech regionu.

Ústecký kraj
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opatření 1.5.1.
Podpora dobrovolnictví v Ústeckém kraji
stručný popis opatření

- zajištění funkční sítě dobrovolnických center po celém kraji
- zkvalitnění informací o možnostech dobrovolnické činnosti pro
organizace, samosprávu, obyvatele, rodinné příslušníky
- systematická informační kampaň s cílem oslovování veřejnosti
pro zapojení do dobrovolnické činnosti
- rozvoj terénních dobrovolnických programů

předpokládané dopady

- fungující síť dobrovolnických center ve větších městech
- růst prestiže dobrovolnické činnosti a služby
- interní dobrovolnické programy organizací v sociálních službách
zaměřené na vlastní klienty a pacienty
- vyšší míra spolupráce s obyvateli v Ústeckém kraji v oblasti
komunitní práce – podpora osobní angažovanosti a citlivosti
k událostem ve svém okolí
- veřejná připravenost regionu na nenadálé situace typu povodně,
kalamity, epidemie a podobně
- kultivace veřejného života, osobních a rodinných vztahů
- vytvoření, ověření a aplikace metodických materiálů pro
dobrovolnické služby v kraji

stručný popis cílové skupiny

-

předpokládané finanční
náklady

předpokládané náklady v období 2008 - 2009: 4,5 mil. Kč ročně;
v období 2010 – 2011: 6 mil.Kč ročně

hlavní finanční zdroje

ESF, MPSV, Ministerstvo vnitra, Ústecký kraj, obce

předpokládaní realizátoři
opatření

dobrovolnická centra v Ústeckém kraji; organizace rozvíjející interní
dobrovolnickou činnost

časový horizont

2008 – 2009 stabilizace sítě partnerských dobrovolnických center,
výměna metodických zkušeností, pravidelná zasedání, příprava
partnerských projektů zaměřených na aktuální potřeby v regionech
Ústeckého kraje.
2010 – 2011 systematická spolupráce partnerů, realizace programů
a projektů na území Ústeckého kraje

hodnotící indikátory/
předpokládané výstupy

počet
počet
počet
počet

obyvatelé Ústeckého kraje
poskytovatelé sociálních služeb
uživatelé sociálních služeb
dobrovolnická centra v Ústeckém kraji

dobrovolníků
nových dobrovolníků
aktivit
zařízení/nových zařízení
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2.

Oblast služeb pro seniory

Popis současného stavu
V Ústeckém kraji stejně jako v celé České republice dochází k výraznému stárnutí populace. Dle údajů
Českého statistického úřadu skupina obyvatel starších 65 let zaznamená v následujících letech
výrazný nárůst. V roce 2010 by tato skupina obyvatel měla v Ústeckém kraji narůst o více než
10.000 osob, tj. celkem přes 112.000 osob, a v roce 2050 oproti roku 2002 na dvojnásobek, tj. cca
přes 200.800 osob starších 65 let.
V kraji je poměrně široká síť sociálních služeb pro seniory. V kraji je vysoká vybavenost zejména
pobytových služeb pro seniory. Ústecký kraj je zřizovatelem jedenácti a obce dvaceti čtyř domovů pro
seniory. Dalších sedm domovů pro seniory provozují nestátní neziskové organizace.
Kromě pobytových služeb jsou poskytovány na území kraje další služby pro seniory - ošetřovatelské
a pečovatelské služby, denní centra pro seniory, denní stacionáře, sociálně aktivizační služby,
asistenční služby, odborné sociální poradenství a půjčovny kompenzačních pomůcek.
Většina domovů pro seniory je umístěna ve starých objektech, nebo v panelové výstavbě, což není
vždy vyhovující s ohledem na kvalitu poskytovaných sociálních služeb.
V roce 2006 bylo v celém kraji přes 3.300 čekatelů na umístění do domova pro seniory. Zvyšuje se též
zájem o pobytové služby na přechodnou dobu, kdy je zároveň poskytována podpora rodinám
pečujícím o seniory. V Ústeckém kraji je dlouhodobý nedostatek lůžek pro seniory se specifickými
problémy – zejména pro seniory s Alzheimerovou chorobou a seniory závislé na návykových látkách.
Pokrytí jednotlivých oblastí Ústeckého kraje pečovatelskou službou je nerovnoměrné. Nejlépe jsou
uspokojeny požadavky občanů ve větších obcí. V řadě menších obcích je pečovatelská služba obtížně
dostupná.
Asistenční a odlehčovací služby chybí na většině území Ústeckého kraje. V kraji je nedostatek služeb
domácí hospicové péče. Rovněž je nedostatek finančně dostupných denních center pro seniory.
Ze svépomocných aktivit v kraji funguje 28 klubů důchodců. V některých případech však chybí
informovanost veřejnosti o jejich činnosti.
Vybrané statistické údaje
V roce 2006 bylo v Ústeckém kraji 102.964 příjemců starobních důchodů. Ve srovnání s ostatními, je
Ústecký kraj „nejmladším“ krajem, má nejnižší podíl obyvatel starších 65 let.
Příjemci starobních důchodů v Ústeckém kraji
muži
rok

počet příjemců prům.
starob. důchodů věk

ženy
prům. výše
důchodu (Kč)

počet příjemců prům.
starob. důchodů věk

prům. výše
důchodu (Kč)

celkem příjemců
starobních
důchodů

2004

44 652

68

8 219

58 312

65

6 529

102 964

2005

45 260

68

8 739

59 252

65

6 950

104 512

2006

47 451

68

9 595

57 504

65

8 697

104 955

Zdroj dat: ČSÚ
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SWOT analýza
silné stránky
-

slabé stránky

existence systému sociálních služeb
existence standardů kvality
široké spektrum poskytovaných služeb
vstřícnost kraje k poskytovatelům soc. služeb
díky službám se zvyšuje kvalita života seniorů
je ochota investovat do sociálních služeb (investiční
prostředky)
zákonem stanovené vzdělávání pracovníků v soc.
službách
nabídka služeb – v souvislosti se zákonem
o sociálních službách
díky službám – delší doba v přirozeném domácím
prostředí
větší možnost seniora rozhodovat o využití finančních
prostředků
středem pozornosti je klient, jeho cíle, potřeby
intenzivní zapojení nestátních neziskových organizací
rozvíjející se popularizace služeb
bezplatnost služeb pro vybrané skupiny obyvatel
větší objektivita při posuzování závislosti
zájem o dobrovolnickou práci
vysoký počet míst v pobytových zařízeních

- nedostatek finančních prostředků poskytovatelů
a uživatelů
- nedostatečné finanční ohodnocení pracovníků
v sociálních službách (ne zdravotnictví)
- nevyváženost služeb v kraji a jejich úrovně
- nedostatek terénní služby a osobní asistence
- byrokracie v administrativě soc. služeb
- neschopnost současného systému pružně reagovat
na potřeby uživatelů
- nedostatečná informovanost o dostupných
sociálních službách
- nefunguje celotýdenní stravování seniorů
- chybí bezbariérové přístupy do veřejných zařízení
- nedostatek pracovníků na sociálních odborech
- špatná kvalita stávajících pobytových služeb
- nedostatek kvalifikovaných lidí (sociálních profesí)
- nedostatek klubů pro seniory a špatná vybavenost
- nedostatek krizových míst v pobytových zařízeních
- nedostatek pobytových zařízení
- nedostatek dobrovolníků
- nedostatek zájmu sdělovacích prostředků o soc. služby
- nedostatečné finanční ohodnocení pracovníků
v pečovatelské službě

rizika

příležitosti
- využití finančních prostředků z fondů EU
- tvorba střednědobého plánu – větší příležitost ke
spolupráci a zvýšené informovanosti
- existence zákona o sociálních službách – umožnění
vzniku soukromých poskytovatelů sociálních služeb
- vytvoření aktivačních programů pro seniory
s využitím finančních prostředků z různých fondů
- zlepšení životního prostředí v kraji
- motivace středního a vysokého školství k vytvoření
studijních programů pro sociální oblast
- pokles nezaměstnanosti
- využití nabídek úřadu práce (bezplatné vzdělávání
zaměstnanců, přijmutí pracovníků evidovaných na
úřadech práce)
- povinnost tvorby střednědobého plánu
- uplatnění mladších seniorů v péči o starší seniory
- zvýšení zájmu veřejnosti o sociální sféru
- odvrácení dopadu osamělosti a nepotřebnosti seniorů

-

nestabilita sociální politiky
přemíra administrativy
stárnutí populace v Ústeckém kraji
špatné využití finančních prostředků
nedostatečné sociální cítění politiků
sociální odbor má malé pravomoci při přidělování
finančních prostředků
- nedostatečná kvalita absolventů sociálních oborů
(souvisí s kvalitou vyučujících)
- odliv mladých kvalifikovaných pracovníků
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Cíle a opatření:
Cíl 2.1: Zajistit nabídku kvalitních a dostupných sociálních služeb pro seniory
Popis:
Stabilizace stávajících kvalitních a potřebných služeb. Zajištění pečovatelské služby, osobní
asistence, domácí hospicové péče a dalších terénních služeb pro seniory v odpovídajícím rozsahu
a kvalitě i v menších obcích kraje. Zajištění odborného poradenství a půjčování kompenzačních
pomůcek.
Zdůvodnění:
V současné době není zajištěna dostatečná síť služeb pro seniory (zejména terénních a ambulantních
služeb). Terénní služby jsou zpravidla dostupné pracovních dnech a ve větších obcích. Zvýšením
dostupnosti terénních a ambulantních služeb bude umožněno seniorům setrvat co nejdéle v jejich
přirozeném prostředí při zachování odpovídající kvality života.
opatření 2.1.1

Zajištění terénních sociálních služeb pro seniory

stručný popis opatření

- zajištění pečovatelské služby v terénu a domech pečovatelskou
službou; zvýšení dostupnosti služby i v menších obcích
- zajištění služby osobní asistence
- zajištění odlehčovacích služeb
- hospicové domácí péče

předpokládané dopady

- umožnění co nejdelšího setrvání seniorů v jejich přirozeném
prostředí při zachování odpovídající kvality života
- efektivnější využití pobytových zařízení pro seniory

stručný popis cílové skupiny

senioři žijící ve svém přirozeném prostředí

předpokládané finanční
náklady

předpokládané celkové roční náklady 48 mil. Kč/minimální potřebná
dotace MPSV 11 mil. Kč (týká se pečovatelské služby a osobní
asistence; jsou zahrnuty i tyto služby pro osoby se zdravotním
a mentálním postižením – nákladově je nelze oddělit)

hlavní finanční zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce, úhrady uživatelů služeb

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé terénních sociálních služeb pro seniory v Ústeckém
kraji

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

opatření 2.1.2

Zajištění ambulantních služeb pro seniory

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb

stručný popis opatření

- zajištění služeb odborného poradenství a
půjčování
kompenzačních pomůcek
- zajištění služeb denních center pro seniory
- zajištění ambulantní péče o seniory vyžadující pomoc druhé
osoby (denní stacionáře)
- zajištění odlehčovacích služeb

předpokládané dopady

- umožnění co nejdelšího setrvání seniorů v jejich přirozeném
prostředí při zachování odpovídající kvality života
- efektivnější využití pobytových zařízení pro seniory
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stručný popis cílové skupiny senioři žijící ve svém přirozeném prostředí
předpokládané finanční
náklady

centra denních služeb - předpokládané celkové roční náklady
14 mil. Kč/minimální potřebná dotace MPSV 6 mil. Kč
denní stacionáře - předpokládané celkové roční náklady 21 mil.
Kč/minimální potřebná dotace MPSV 7 mil. Kč (jsou zahrnuty i tyto
služby pro osoby se zdravotním a mentálním postižením)
odborné sociální poradenství předpokládané celkové roční náklady
10 mil. Kč/minimální potřebná dotace MPSV 5 mil. Kč

hlavní finanční zdroje

MPSV, obce, Ústecký kraj, úhrady uživatelů služeb

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé ambulantních sociálních služeb pro seniory

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

opatření 2.1.3

Zajištění dostupných pobytových služeb pro seniory

stručný popis opatření

- zajištění služeb domovů pro seniory
- zajištění služeb domovů se zvláštním režimem pro seniory trpící
demencí, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, psychotiky,
alkoholiky apod.
- transformace velkých pobytových zařízení pro seniory na
základě zjištěných potřeb na zařízení odpovídajícího typu

předpokládané dopady

- zvýšení kvality života seniorů v pobytových zařízení

stručný popis cílové skupiny

senioři se sníženou soběstačností

předpokládané finanční
náklady

domovy pro seniory - předpokládané celkové roční náklady 693 mil.
Kč/ minimální potřebná dotace MPSV 277 mil.Kč
domovy se zvláštním režimem - předpokládané celkové roční
náklady 79 mil. Kč/ minimální potřebná dotace MPSV 37 mil.Kč
(jsou zahrnuty i tyto služby pro osoby se zdravotním a mentálním
postižením)

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb

náklady na transformaci zařízení budou stanoveny na základě
zpracovaných projektových záměrů
hlavní finanční zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce, úhrady uživatelů služeb, ESF
(transformace zařízení)

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé pobytových sociálních služeb pro seniory

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb
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Cíl 2.2: Vytvořit podmínky pro klubové a společenské setkávání seniorů
Popis:
Vytvoření možností pro setkávání seniorů se svými s vrstevníky v prostorách přizpůsobených tomuto
účelu. Zajištění odpovídající nabídky kulturních, zábavných, vzdělávacích a podobných aktivit.
Zdůvodnění:
Vzhledem ke stárnutí populace dochází ve městech ke zvyšování počtu osaměle žijících seniorů, kteří
nemají možnost seberealizace a z různých důvodů se obávají navštěvovat jiné veřejně přístupné akce
a prostory. Je třeba navázat na stávající klubovou činnost seniorů a rozšířit možnosti jejího využití.
opatření 2.2.1
stručný popis opatření

předpokládané dopady
stručný popis cílové skupiny

Zajištění činnosti klubů pro seniory
- zmapování
a
prezentace
stávajících
volnočasových
a vzdělávacích aktivit pro seniory
- vybudování dostupné nabídky aktivit klubů pro seniory na
základě zjištěných potřeb
zvýšení kvality života seniorů
- senioři
- osoby se zdravotním postižením

předpokládané finanční
náklady

v současné době nelze stanovit – aktivity nejsou zmapovány

hlavní finanční zdroje

příspěvky klientů, obce

předpokládaní realizátoři
opatření

zájmová sdružení seniorů

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory/
předpokládané výstupy

indikátory: počet uživatelů služeb
počet nových klientů
počet úkonů
počet zařízení (služeb)/nových služeb
výstup:

monitoring aktuálního stavu
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3.

Oblast služeb pro rodinu, děti a mládež

Popis současného stavu
Síť služeb pro rodinu v kraji je velmi nerovnoměrná. Základní potřeby rodin v oblasti poradenství,
problémy s výchovou, výukou aj., jsou většinou zapracovány v komunitních plánech na místní úrovni.
Ve větších obcích kraje existují mateřská centra. Tato zařízení nemají zpravidla charakter sociální
služby a jsou v nich realizovány volnočasové a vzdělávací aktivity. V Mostě, Krupce, Litoměřicích
a Terezíně pracují centra pro rodinu zabývající se mimo jiné i problematikou spojenou s náhradní
rodinnou péčí. Nedostatečně jsou dostupné služby odborného sociálního poradenství pro rodiny
(včetně poraden pro mezilidské vztahy).
Nedostatečná je též dostupnost sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Vybrané statistické údaje
Ústecký kraj v počtu narozených na 1 000 obyvatel zaujímá společně se Středočeským krajem
prvenství mezi ostatními kraji ČR.
Rodina a rozvodovost
rok

počet
uzavřených
manželství

počet
rozvodů

počet
narozených
dětí

z toho narozených
mimo manželství

2004

4 398

3 363

8 626

4 080

2005

4 320

2 894

8 763

4 186

2006

4 387

2 930

8 971

4 316

Zdroj dat: ČSÚ

SWOT analýza
silné stránky

slabé stránky

- existence střednědobého plánu krajských úřadů
v rozvoji sociálních služeb
- tlak na profesionalitu a vzdělávání v oblasti
poskytování sociálních služeb
- zákon o sociálních službách
- existence komunitního plánu většiny velkých měst
Ústeckého kraje
- dobrá a stále se zlepšující spolupráce se sociálními
odbory
- existence katalogu sociálních služeb většin
- velkých měst Ústeckého kraje
- osobní nasazení pracovníků v oblasti práce s dětmi
a mládeží
- existence Asociace neziskových organizací Ústeckého
kraje
- aktivita a pružnost nestátních neziskových organizací
v Ústeckém kraji

- absence dětských psychiatrických lůžkových i
ambulantních zařízení a absence dětských krizových
center
- absence setkávání vedoucích pracovních skupin
v rámci celého kraje
- nedostatek finančních prostředků
- nedostatečná síť a kapacita bezplatného odborného
poradenství (manžel. poradny, střediska výchovné
péče, agentury finančního poradenství)
- absence katalogu kompletních služeb v oblasti péče
o rodinu a mládež
- chybí supervize, vzájemná informovanost
- malá variabilita nabídky volnočasových aktivit
- dosud malá kapacita a kvalita péče v domech na půli cesty
- služby plynoucí ze zákona o sociálně-právní ochrany dětízařízení okamžité pomoci, profesionální pěstounská péče
- chybí kurzy zaměřené na celoživotní vzdělávání
pracovníků v oblasti péče o rodinu a mládež

rizika

příležitosti
- přebírání a výměna zkušeností mezi kraji ČR a
v příhraničí
- zvýhodnění rodin s dětmi (např. rodinné pasy)
- spolupráce v oblasti služeb, s podnikateli
- připojení KÚ Ústeckého kraje ke spolupráci
s odborem rodinné politiky MPSV (znát možnosti
financování, cílů, záměrů, mít informace)
- podpora dobrovolnictví
- existence a využití finančních zdrojů z EU
- využití absolventů v evidenci úřadu práce (absolventská
- místa, stáže, programy)
- vznik nových doprovázejících odlehčovacích služeb pro
rodiny s dětmi

- nedostatek finančních zdrojů
- upřednostňování jiných skupin obyvatel (senioři,
zdravotně postižení, uživatelé drog)
- nadřazování represe nad prevencí
- nárůst administrativy na úkor přímé práce s klienty
- častá změna priorit státu v poskytování sociálních
služeb
- nedostatek prostorových kapacit
- nárůst výskytu sociálně nežádoucích jevů ve společnosti
- absence jediné státní instituce, která by se věnovala
problematice rodiny obecně
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Cíle a opatření:
Cíl 3.1: Zajistit dostupné sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Popis:
Cílem je rozšířit spektrum nabídky sociálních služeb pro rodiny s dětmi, identifikovat funkční programy
v Ústeckém kraji a umožnit jejich další rozšíření. Zjistit nabídku programů a služeb nabízených v jiných
krajích a v oblasti příhraniční spolupráce a pilotními projekty nabídnout rodinám u nás.
Zdůvodnění:
Ze SWOT analýzy vyplývá, že v Ústeckém kraji je nedostačující síť služeb zaměřených na podporu
mladých rodin a rodin nacházejících se v dočasné i dlouhodobé nepříznivé situaci. V některých obcích
jsou realizovány programy sociálně aktivizačních služeb. V kraji chybí programy zaměřené na nácvik
rodičovského chování, hospodaření, udržování domácnosti, programy zaměřené na nácvik sociálních
kompetencí při jednání na úřadech, školách, v mezilidských vztazích určené pro rodiny ohrožení
sociálním vyloučením. Chybí služby zaměřující se na zprostředkování kontaktu rodičů a dětí
s kultivovaným sociálním prostředím.
opatření 3.1.1

Zajištění rozvoje sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

stručný popis
opatření

- výběr kvalitně fungujících programů v Ústeckém kraji a jejich prezentace
- rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na základě
identifikovaných potřeb
- propagace v kraji, prezentace dosažených výsledků a příkladů dobré praxe

předpokládané
dopady

-

stručný popis
cílové skupiny

- rodiny s dětmi
- děti a mládež v nepříznivé životní situaci

předpokládané
finanční náklady

minimální náklady na udržení stávající sítě služeb: 5,2 mil. Kč/rok

hlavní fin. zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce, OP LZZ oblast podpory 3.1 a 3.2

předpokládaní
realizátoři
opatření

- poskytovatelé sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící
indikátory

počet uživatelů služeb
počet nových uživatelů
počet úkonů
počet zařízení (služeb)/nových služeb

snížení výskytu sociálně nežádoucích jevů v rodinách
rozvoj rodičovských kompetencí a dovedností = být dobrým rodičem, rodinou
schopnost užitečně a smysluplně trávit volný čas
vyšší míra připravenosti dětí na školní docházku.

Cíl 3.2: Zajistit odpovídající nabídku poradenských služeb a volnočasových
aktivit pro rodiny s dětmi
Popis:
Zajištění dostupných poradenských programů pro rodinu. Činnost mateřských center a zařízení
zaměřených na podporu fungující rodiny. Aktivity zaměřené na usnadnění návratu osob po rodičovské
dovolené na trh práce. Manželské a rodinné poradenství, preventivní práce s běžnou populací.
Asistenční služby v rodinách, ambulantní a terénní programy. Specifické preventivní programy pro
rodiny s dětmi či rodiče. Rozvoj služeb pro Náhradní rodinnou péči v Ústeckém kraji.
Zdůvodnění:
Ze SWOT analýzy vyplývá, že v Ústeckém kraji je nedostatečná nabídka služeb odborného
poradenství (poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy) a zcela chybí informovanost
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a osvěta o systému náhradní rodinné péče. Chybí koordinovaný informační systém o již existujících
službách a informace o programech pro běžnou populaci a rodiny s dětmi.
opatření 3.2.1

Zajištění dostupných programů pro rodiny s dětmi

stručný popis opatření

- zmapování programů pro rodiny s dětmi, propagace,
medializace a presentace stávajících programů
- zajištění dostupného poradenství zaměřeného na rodinu ve
všech lokalitách kraje
- zajištění programů center pro rodinu, propojení se stávajícími
poradenskými a zdravotnickými službami
- zajištění informační sítě pro uživatele o možnostech pro rodiny
- identifikace chybějících forem služeb + nepokrytých míst v kraji

předpokládané dopady

- snížení výskytu sociálně nežádoucích jevů v rodinách
- zvýšení kvality života v rodinách, podpora toho, co funguje,
volba optimální výchovné cesty, jak vychovávat jinak než
ponižujícími tresty, podpora zdravé rodiny
- zlepšení podmínek pro zapojení osob po rodičovské dovolené
na trh práce
- zvýšené kompetence obou rodičů, dostatečná informovanost
- výchova bez násilí na dětech a v rodině

stručný popis cílové skupiny

- rodiny s dětmi
- rodiče a budoucí rodiče

předpokládané finanční
náklady

minimální náklady na udržení stávající sítě služeb: 7,3 mil. Kč/rok

hlavní finanční zdroje

ESF, MPSV ČR, Ústecký kraj, obce

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé služeb odborného poradenství pro rodiny, realizátoři
aktivit zaměřených na podporu rodiny a rodičů s dětmi

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet
počet

opatření 3.2.2

Rozvoj mateřských center v Ústeckém kraji

stručný popis opatření

- prezentace mateřských center (MC) v Ústeckém kraji,
poradenství nově vznikajícím MC
- zmapování počtu a činnosti nabídek MC v Ústeckém kraji,
zajištění spolupráce a komunikace mezi MC uvnitř a mezi MC
a dalšími institucemi a organizacemi.
- rozvoj spolupráce se zdravotnickými zařízeními a s dalšími
institucemi
- zajišťování konkrétní nabídky pro naplňování potřeb rodin
s malými dětmi v lokalitách, podpora a rozšiřování aktivit dle
potřeb uživatelů „šitých na míru“.

uživatelů služeb
nových uživatelů
úkonů
aktivit (např. kurzů pro rodiče, vzdělávacích aktivit)
zařízení/služeb/nových služeb
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předpokládané dopady
- prevence konfliktů a rozvodovosti a sociálně nežádoucích jevů
v rodinách
- eliminace společenského vyloučení matek/otců na rodičovské
dovolené
- zvyšování kvality života v rodinách (společné a smysluplné
trávení volného času), posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů
a mateřské role ženy (otcovské role muže) ve společnosti
- podpora zdravého rozvoje dítěte v rodině
- zvyšování vzdělanosti a možností uplatnit se na trhu práce u žen
po mateřské dovolené
stručný popis cílové skupiny

- rodiny s dětmi
- rodiče a prarodiče s dětmi předškolního věku

předpokládané finanční
náklady

nelze stanovit – nebylo provedeno zmapování MC v kraji a analýza
financování

hlavní finanční zdroje

MPSV ČR, obce, Ústecký kraj, SF EU

předpokládaní realizátoři
opatření

realizátoři programů MC

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet
počet

uživatelů služeb
nových uživatelů
úkonů
aktivit
zařízení/služeb/nových služeb

opatření 3.2.3

Rozvoj služeb pro náhradní rodinnou péči v Ústeckém kraji

stručný popis opatření

- zmapování a rozvoj dostupného poradenství a služeb v kraji.
- realizace různých způsobů osvěty zaměřené na náhradní
rodinnou péči (NRP) – např. poradenských dnů, informačních
akcí, internetového poradenství
- činnost zařízení věnujících se poradenství a odborné podpoře
v oblasti NRP
- zajištění nabídky volnočasových programů pro pěstounské
rodiny

předpokládané dopady

- zvýšení kvality života dětí v NRP.
- zlepšení informovanosti veřejnosti o možnostech NRP.
- eliminace problémů (soužití rodin, komunikace, finanční oblast,
výchova dětí) provázejících NRP.

stručný popis cílové skupiny

- veřejnost ( informační aktivity)
- osvojitelé, pěstouni a žadatelé o NRP
- děti v NRP

předpokládané finanční
náklady

nelze stanovit – nebylo provedeno zmapování služeb v kraji
a analýza financování

hlavní finanční zdroje

MPSV ČR, obce, Ústecký kraj, SF EU

předpokládaní realizátoři
opatření

Poskytovatelé sociálních služeb a osoby pověřené k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí.

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu
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hodnotící indikátory
počet uživatelů služeb
počet žadatelů o NRP
počet pěstounských a adoptivních rodin
počet nových uživatelů
počet úkonů
počet aktivit
počet zařízení/služeb/nových služeb
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4.

Oblast služeb sociální prevence

Popis současného stavu
Vnitřní diferenciace oblasti
Osoby ohrožené sociálním vyloučením:
- osoby, které jsou propuštěny z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody,
- osoby po ukončení léčby chronických závislostí propuštěny ze zdravotnického zařízení,
psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti,
- osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo
z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech,
- osoby, které nemají uspokojivě naplněny životní potřeby – např. osoby bez přístřeší
Riziková mládež
Děti a mládež, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající v tom, že zanedbávají školní
docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí
se prostitucí, spáchaly trestný čin (tzv. provinění) nebo opakovaně páchají přestupky.
Hlavní problémy cílových skupin
Osoby propuštěné z výchovných ústavů, věznic nebo jiných institucí mají často zpřetrhané vazby
s původní rodinou, nejsou schopni zvládat problémy každodenního života bez cizí pomoci, nemají
nebo ztratily pracovní návyky, obtížně hledají zaměstnání nebo mají problémy si zaměstnání udržet.
Tyto osoby jsou pak ohrožené sociálním vyloučením a jsou vystaveny riziku recidivy nebo návratu
k nedůstojnému způsobu života. Děti a mládež nevhodným způsobem tráví volný čas.
Hlavní potřeby u osob ohrožených sociálním vyloučením:
- asistence při řešení tíživých situací
- potřeba bezpečí, zázemí, podpory a vedení při zvládnutí krizové situace
- zorientovat se ve svém problému
- mít dostatek informací o službě
- získat včas věcně správné informace
- právo volby služby
Hlavní potřeby u rizikové mládeže:
- pomoc při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů
- pomoc při začlenění do společnosti
- potřeba bezpečí, zázemí, podpory a vedení při zvládnutí situace
- nabídka kde kvalitně trávit volný čas
- rozvíjet komunikační dovednosti s vlivem na sociální uplatnění
- zvýšená pomoc dětem z rodin s nízkou sociální úrovní
Poskytované služby v kraji
Pro cílovou skupinu osob jsou důležité sociální služby:
- azylové domy – pro muže, ženy, pro matky s dětmi
- noclehárny
- domy na půl cesty – pro osoby, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro
výkon ústavní a ochranné výchovy
- krizová centra
- nízkoprahová denní centra
- služby následné péče
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- terénní programy
- sociální rehabilitace
- telefonická krizová pomoc
V Ústeckém kraji jsou oblasti, kde je síť sociálních služeb pro cílovou skupinu obyvatel nedostatečná
(např. Lounsko), naopak některé služby jsou duplicitně poskytovány (Ústí nad Labem). Síť azylového
bydlení je pro cílovou skupinu téměř dostačující. Azylové bydlení zcela chybí ve Šluknovském
výběžku, tj. ve východní části okresu Děčín. Vhodné je podporovat rozšíření sítě nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež, neboť v některých lokalitách kraje je tato síť zařízení nedostatečná.
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Podpora je věnována i programům (sociálním, probačním, penitenciárním a postpentenciárním…) na
(re)integraci osob ohrožených sociálním vyloučením.
Vybrané statistické údaje
Osoby propuštěné z výkonu trestu a z ústavní výchovy v Ústeckém kraji
rok

osoby propuštěných z
výkonu trestu

osoby propuštěné ze školských
zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy

osoby evidované
sociálními kurátory

2004

1 858

126

3 263

2005

2 000

93

4 438

2006

1 836

93

3 980

2007

1 756

114

4 334

Zdroj dat: statistika MPSV
Pozn.: U osob ve výše uvedené tabulce jsou mladí dospělí, kteří byli propuštěni z institucionální péče
a péči o tyto osoby převzali od pracovníků OSPOD sociální kurátoři pro dospělé.
Sociálně-právní ochrana dětí
rok

počet dětí v
ústavní a
ochranné
výchově

počet dětí s počet klientů
evidovaných
trestnou
kurátory
činností

2 004

1 466

1 771

5 393

2 005

1 465

1 483

5 418

2 006

1 559

1 546

5 928

2 007

1 471

1 636

5 478

Zdroj dat: statistika MPSV
V roce 2006 z celkového počtu osob evidovaných kurátory pro mládež 1.546 osob do 18 let spáchalo
trestnou činnost, z toho 668 dětí. V roce 2007 bylo evidováno 21 mladistvých ve výkonu vazby nebo
výkonu trestu odnětí svobody a 27 dětem a mladistvým byla nařízena ochranná výchova.
Kriminalita
Celkový počet trestných činů v roce 2006 v Ústeckém kraji 32 806, z toho 55,8% bylo objasněných.
Ústecký kraj je na třetím místě v počtu trestných činů v České republice.
Podrobné údaje o kriminalitě v kraji jsou k dispozici v Bezpečnostní analýzu Ústeckého kraje.
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SWOT analýza

-

silné stránky

slabé stránky

- existence subjektů poskytující služby sociální
prevence na dostatečně vysoké profesionální úrovni
- dobrá schopnost získat a čerpat finančních
prostředky na služby z různých zdrojů
- praktické zkušenosti z realizace programů
- široká škála poskytovaných služeb reagující na
potřeby uživatelů
- vznikající komunitní plány
- dobrá komunikace mezi poskytovateli sociálních
služeb a institucemi státní správy a územní
samosprávy
- kvalitně fungující síť sociálních kurátorů
- ochota poskytovatelů (i jiných subjektů) v oblasti sociální
prevence
- vysoký počet uživatelů sociálních služeb (zájem o služby)

- nedostatečná informovanost uživatelů o sociálních
službách
- nedostatek specifických programů pro děti s rizikovým
chováním
- demotivující systém dávek sociální péče
- malá motivace klientů
- poskytování azylového ubytování bez navazující
sociálních služeb
- nedostatek služeb pro osoby bez přístřeší v určitých
lokalitách
- vysoká tolerance společnosti ke konzumaci legálních
a nelegálních drog zejména mladými lidmi
- nedostatek pracovních příležitostí - ztráta pracovních
návyků
- neexistence komplexního programu pro osoby
z výkonu trestu odnětí svobody
- nedostatek programů cíleně směřovaných do určité lokality
(komunitní programy)
- nedostatečně funkční primární prevence na školách
- nedostatek zařízení poskytující ubytování osobám po
výkonu trestu odnětí svobody
- nevyrovnanost mezi poptávkou a nabídkou služeb sociální
prevence
- nedostatek subjektů pracujících s cílovou skupinou
- nezájem klienta o sociální služby
- existence pouze placených psychologických služeb
- nedostatečná síť středisek výchovné péče

příležitosti

rizika

možnost přenosu zkušeností do oblastí, kde nejsou
poskytovány sociální služby
možnost užší spolupráce subjektů působících
v oblasti sociální prevence
víceleté financování sociálních služeb
spolufinancování služeb z prostředků EU
větší zájem samospráv o poskytování a rozvoj
sociálních služeb
znovuzavedení služeb primární prevence na školách
výuka k rodičovství
mezioborová supervize

-

nestabilní systém financování sociálních služeb
demotivující systém dávek sociální péče
byrokratizace sociálních služeb
devalvace (snižování) pozitivních hodnot společnosti
fluktuace odborníků v sociálních službách
tolerance k negativním jevům (apatie, strach)
rostoucí dysfunkce rodin – nedostatečná výchova
sužující k rizikovému chování
pokles pozitivních vzorů v rodině a společnosti
nedostatečná motivace klienta využívat sociální služby
klesající ochota uživatelů spolupracovat na programech
negativní vliv médií
nedostatečné materiální a personální zajištění institucích
působících v oblasti sociální prevence
neochota o vstup nových poskytovatelů sociálních služeb
nedostatečná psychohygiena sociálních pracovníků –
nebezpečí vyhoření
negativní postoj společnosti k určité skupině uživatelů
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Cíle a opatření:
Cíl 4.1: Zajistit odpovídající nabídku terénních a ambulantních sociálních
služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro rizikovou
mládež
Popis:
Zajištění dostupných terénních a ambulantních programů zaměřených práci s osobami ohroženými
sociálním vyloučením s rizikovou mládeží v jednotlivých oblastech Ústeckého kraje.
Zdůvodnění:
V Ústeckém kraji existují ambulantní zařízení a terénní programy zaměřené na práci s dětmi a mládeží
a osobami ohroženými sociálním vyloučením (zejména osobami bez přístřeší). Tuto síť služeb je třeba
udržet a na základě zjištěných potřeb ji modifikovat a rozšiřovat.
opatření 4.1.1

Zajištění dostupných terénních a ambulantních programů pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro rizikovou mládež

stručný popis opatření

- realizace programů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
- realizace terénních (ambulantních) programů,, volnočasových
aktivit, např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- zajištění probačních programů pro mládež i dospělé

předpokládané dopady

- včasné vyhledání rizikových skupin a řešení jejich problémů,
- prevence kriminality, předcházení a snižování sociálního
vyloučení
- prevence rizikového chování

stručný popis cílové skupiny

- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- riziková mládež

předpokládané finanční
náklady

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - předpokládané celkové
roční náklady 15 mil. Kč/minimální potřebná dotace MPSV 7 mil.
Kč, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – předpokládané
celkové roční náklady 10 mil. Kč/minimální potřebná dotace MPSV
je 5 mil. Kč

hlavní finanční zdroje

MPSV, Ministerstvo spravedlnosti, Ústecký kraj, obce, OP LZZ
oblast podpory 3.1

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé služeb sociální prevence, orgány sociálně právní
ochrany dětí, obecní úřady (sociální kurátoři); Probační a mediační
služba

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb

Cíl 4.2: Snížit riziko sociálního vyloučení u osob vracejících se z ústavních
zařízení a osob žijících nedůstojným způsobem života
Popis:
Zajištění dostupných služeb azylového bydlení (azylové domy a noclehárny) na celém území kraje
realizace prevence. Zajištění služeb domovů na půli cesty a dalších odpovídajících aktivit zaměřených
na integraci osob pro osoby vracející se z ústavní výchovy.
Zdůvodnění:
V Ústeckém kraji je vysoké procento osob navracejících se z různých typů ústavních zařízení. Tyto
osoby se obtížně zařazují do běžného života.
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Ze SWOT analýzy vyplývá, že mezi aktuálně poskytovanými službami pro tyto osoby není dostatečná
provázanost. V některých oblastech kraje nejsou služby pro tuto skupinu osob dostupné.
opatření 4.2.1

Zajištění dostupných služeb azylového bydlení (azylové domy
a noclehárny) na celém území kraje

stručný popis opatření

zajištění dostupné nabídky azylového bydlení ve všech oblastech
kraje (včetně oblastí, kde tato služba dosud chybí – např. Lounsko,
Šluknovský výběžek)

předpokládané dopady

- zlepšení dostupnosti služby
- snížení počtu osob bez přístřeší
- snížení rizika recidivy trestné činnosti

stručný popis cílové skupiny

osoby bez přístřeší
osoby navracející se z výkonu trestu odnětí svobody

předpokládané finanční
náklady

azylové domy a noclehárny předpokládané celkové roční náklady
28 mil. Kč/minimální potřebná dotace MPSV 19 mil. Kč (stav roku
2007)
Náklady na doplnění služeb v budou stanoveny po zpracování
projektových záměrů.

hlavní finanční zdroje

OP LZZ oblast podpory 3.1, MPSV, Ústecký kraj, obce

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé služeb azylového bydlení v Ústeckém kraji.

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

opatření 4.2.2

Realizace programů zaměřených na podporu osob vracejících
se z dětských domovů a výchovných ústavů

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb

stručný popis opatření

- zajištění dostupnosti domů na půli cesty s doprovodným
programem
- realizace návazných programů (rekvalifikace, pomoc při zajištění
bydlení, sociální a socioterapeutické programy)

předpokládané dopady

- zvýšení počtu úspěšně začleněných do společnosti
- snížení počtu nezaměstnaných

stručný popis cílové skupiny

osoby propouštěné z dětských domovů a výchovných ústavů

předpokládané finanční
náklady

domy na půli cesty - předpokládané celkové roční náklady 10 mil.
Kč/ minimální potřebná dotace MPSV 5 mil. Kč (stav roku 2007)

hlavní finanční zdroje

OP LZZ oblast podpory 3.1, MPSV, Ústecký kraj, obce

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé služeb domů na půli cesty, sociální rehabilitace
a sociálního poradenství pro uvedenou cílovou skupinu

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb

Ústecký kraj
- 35 -

Příloha č. 25 k usnesení č. 149/27Z/2008
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011
aktualizace srpen 2008
opatření 4.2.3

Realizace podpůrných
sociálním vyloučením

programů

stručný popis opatření

realizace sociálně rehabilitačních a motivačních programů
zaměřených na získání nebo obnovu pracovních návyků a na
uplatnění se klientů na trhu práce
realizace dalších programů sociální prevence – např. programy
k předcházení zadlužování sociálně slabých rodin

předpokládané dopady

- zlepšení uplatnění cílové skupiny na trhu práce
- snížení výskytu trestné činnosti
- snížení rizik vzniku zadluženosti cílových skupin

stručný popis cílové skupiny

- osoby před a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
- osoby bez přístřeší
- další osoby ohrožené sociálním vyloučením

předpokládané finanční
náklady

celkové roční náklady 6 mil. Kč /minimální potřebná dotace MPSV
1 mil. Kč (zahrnuty pouze stávající služby sociální rehabilitace pro
uvedenou cílovou skupinu)
Náklady související se zvýšením dostupnosti těchto služeb budou
stanoveny po zpracování projektových záměrů.

hlavní finanční zdroje

OP LZZ oblast podpory 3.1, MPSV, Ústecký kraj, obce

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé služeb sociální rehabilitace a sociálního poradenství
pro uvedenou cílovou skupinu, sociální kurátoři

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb
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5.

Oblast služeb pro osoby se zdravotním postižením (včetně péče o děti se
zdravotním postižením, jejich rodiny a pečovatele)

Popis současného stavu
Pokrytí jednotlivých oblastí Ústeckého kraje terénními sociálními službami pro osoby se zdravotním
postižením je velmi nerovnoměrné. Pobytové služby , odlehčovací služby a ambulantní služby jsou
v současné době částečně pokryty. neuspokojených žadatelů o pobytové služby, odlehčovací služby
a ambulantní služby je minimum.
Problémem je nedostatečná informovanost o poskytovaných sociálních službách a možnostech
pomoci.
Vybrané statistické údaje
Evidence držitelů TP, ZTP
a ZTP/P v Ústeckém kraji
celkem

z toho ve věku
do 18 let

TP

2 339

143

ZTP

3 825

1 076

ZTP/P

9 744

632

Zdroj dat: Roční výkaz o sociální péči za rok 2006

SWOT analýza
silné stránky

slabé stránky

-

- dostupnost služeb mimo velká centra
- možnosti zdrojů finančních prostředků, dostupnost
zdrojů – jsou priority
- financování sociálních služeb – pravidla na
rozdělování financí
- nepropojenost rezortní(min.,kraje,obce)
- návaznost péče sociální-zdravotní
- nerovnoměrná síť sociálních služeb
- nedodržování legislativy
- problematické získávání prostředků z SF EU – neziskovky
nemožnosti úvěrů
- zhoršování situace pracovního uplatnění osob se
zdravotním postižením
- dopravní dostupnost
- kontrola využívání financ. Prostředků na sociální služby,
provoz aj.
- nedostatečnost terénních služeb
- formalizace procesu plánování (vytrácení účelu)

lidský potenciál - ochota
profesionalizace (škole,vzdělávání)
široká škála sociálních služeb
počet klientů
vysoká úroveň technická a legislativní
plánování v sociálních službách
větší otevřenost společnosti přijmout osoby se
zdravotním postižením mezi sebe
- lidské zdroje v sociálních službách

rizika

příležitosti
- správné nastavení sociálních služeb dle přání klienta
- vybudování informačního systému pro uživatele
služeb
- využívání peněz z EU
- příležitost k větší efektivitě služeb
- prosazování Standardů ve všech zařízeních
poskytujících sociální služby
- práce s veřejností (ovlivňování veřejného mínění soc.
služby)
- vytvoření fungujícího plánu

-

nebudou kvalifikovaní specialisté (mzdy)
byrokracie (vykazování zbytečností)
odchod peněz pro soc.služby na jiné účely
politika na všech úrovních
nepříznivý hospodářský vývoj (funkčnost ekonomiky)
nedostupnost ke službám (malá města)
útlum některých služeb
- vytvoření nefunkčního plánu (např. střednědobého plánu
kraje – formalizace)
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Cíle a opatření:
Cíl 5.1: Zajistit nabídku kvalitních a dostupných sociálních služeb pro osoby
se zdravotním postižením
Popis:
Stabilizace stávajících kvalitních a potřebných služeb. Zajištění pečovatelské služby, osobní
asistence, hospicové domácí péče a dalších terénních služeb pro seniory v odpovídajícím rozsahu
a kvalitě v menších obcích kraje. Zajištění odborného poradenství a půjčování kompenzačních
pomůcek. Nedílnou součástí ambulantních služeb je i zajištění odpovídajícího způsobu dopravy
klientů.
Zdůvodnění:
V současné době není zajištěna dostatečná síť služeb pro osoby se zdravotním postižením (zejména
terénních a ambulantních služeb). Terénní služby jsou zpravidla dostupné pracovních dnech a ve
větších obcích. Zvýšením dostupnosti terénních a ambulantních služeb bude umožněno osobám se
zdravotním postižením setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Pobytové pro osoby se
zdravotním postižením jsou v kraji zastoupeny převážně domovy pro zdravotně postižené, nebo
domovy se zvláštním režimem. Téměř chybí např. služby chráněného bydlení. S ohledem na potřeby
klientů je třeba rozšiřovat spektrum nabídky pobytových služeb.
opatření 5.1.1

Zajištění terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením

stručný popis opatření

- zajištění pečovatelské služby
- zajištění služby osobní asistence
- zajištění odlehčovacích služeb

předpokládané dopady

- umožnění co nejdelšího setrvání osob se zdravotním postižením
v jejich přirozeném prostředí při zachování odpovídající kvality
života
- efektivnější využití pobytových zařízení pro osoby se zdravotním
postižením

stručný popis cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením žijící ve svém přirozeném
prostředí

předpokládané finanční
náklady

viz náklady opatření 2.1.1 – oblast služeb pro seniory náklady na
služby pro jednotlivé cílové skupiny nelze rozdělit

hlavní finanční zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce, úhrady uživatelů služeb

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé terénních sociálních služeb v Ústeckém kraji pro
osoby se zdravotním postižením

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb
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Opatření 5.1.2
Zajištění ambulantních služeb pro osoby se zdravotním
postižením
stručný popis opatření

- zajištění služeb odborného poradenství a
půjčování
kompenzačních pomůcek
- zajištění ambulantní péče o osoby se zdravotním postižením
vyžadující pomoc druhé osoby (stacionáře)
- zajištění odlehčovacích služeb
- zajištění služeb pro osoby se specifickými potřebami (např.
tlumočnické, průvodcovské a předčitatelské služby)
- zajištění dopravy odpovídajícího způsobu dopravy uživatelů
služeb do zařízení

předpokládané dopady

- umožnění co nejdelšího setrvání osob se zdravotním postižením
v jejich přirozeném prostředí při zachování odpovídající kvality
života
- efektivnější využití pobytových zařízení pro osoby se zdravotním
postižením

stručný popis cílové skupiny

- osoby se zdravotním postižením žijící ve svém přirozeném
prostředí
- osoby dlouhodobě pečující o těžce zdravotně postiženou blízkou
osobu

předpokládané finanční
náklady

předpokládané celkové roční náklady 32 mil. Kč/minimální potřebná
dotace MPSV 21 mil. Kč

hlavní finanční zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce, úhrady uživatelů služeb

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé ambulantních sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

opatření 5.1.3

Zajištění dostupných pobytových
zdravotním postižením

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb
služeb

pro osoby se

stručný popis opatření

- zajištění služeb domovů pro zdravotně postižené
- zajištění služeb domovů se zvláštním určením
- zajištění služeb chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
postižením
- transformace velkých pobytových zařízení pro osoby se
zdravotním postižením na základě zjištěných potřeb na zařízení
odpovídajícího typu

předpokládané dopady

- zvýšení kvality života
v pobytových zařízení

osoby

se

zdravotním

postižením

stručný popis cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením se sníženou soběstačností

předpokládané finanční
náklady

domovy pro osoby se zdravotním postižením - celkové roční
náklady 425 mil. Kč/minimální potřebná dotace MPSV 253 mil. Kč
náklady na transformaci zařízení budou stanoveny na základě
zpracovaných projektových záměrů

hlavní finanční zdroje

MPSV, Ústecký kraj,
(transformace zařízení)

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé pobytových
zdravotním postižením
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časový horizont
průběžně po dobu platnosti plánu
hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb

opatření 5.1.4

Zajištění služeb rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním
postižením

stručný popis opatření

- zajištění stávajících programů rané péče v kraji
- zvýšení dostupnosti rané péče v západní části kraje (Mostecko)

předpokládané dopady

- omezení dopadu postižení na celkový vývoj dítěte
- prevence sociálního vyloučení rodiny a narušení vztahů uvnitř
rodiny
- včasná pomoc rodině, která vychovává dítě se závažným
zdravotním postižením omezuje riziko rezignace na rodičovskou
roli a předčasné umisťování dětí do ústavů.

stručný popis cílové skupiny

Rodiny s dítětem s mentálním,
postižením do sedmi let věku

pohybovým,

kombinovaným

předpokládané finanční
náklady

předpokládané celkové roční náklady 3 mil. Kč/minimální potřebná
dotace MPSV 2,5 mil. Kč
Náklady rozvojové části opatření budou stanoveny po zpracování
projektového záměru.

hlavní finanční zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé služeb rané péče v kraji

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu
rozšíření služeb od roku 2008

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb

Cíl 5.2: Zajistit sociální služby pro osoby nevyléčitelně nemocné a pro osoby,
které nelze propustit ze zdravotnických zařízení ústavní péče
Popis:
Zajištění sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (podle
§ 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Zajištění sociálních služeb v zařízeních
poskytujících pobytovou hospicovou péči.
Zdůvodnění:
Od počátku roku 2007 dochází v souvislosti s účinností zákona o sociálních službách k rozvoji
sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Je třeba, aby se na
základě potřeb tyto služby nadále rozvíjely - tj. aby tyto služby byly poskytovány těm klientům, u
kterých již není indikace ke zdravotní péči, přesto však nemohou opustit pobytové zařízení zdravotní
péče.
V kraji je v současné době dostačující počet míst v pobytových zařízeních hospicové péče. V těchto
zařízeních jsou poskytovány především služby zdravotní péče, neoddělitelnou složkou jsou i sociální
služby – zejména odlehčovací služby a odborné sociální poradenství, a to nejen pro přímé klienty
zařízení, ale i pro jejich blízké. Je žádoucí, aby stávající rozsah těchto služeb byl zachován.
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opatření 5.2.1
Zajištění
pobytových
sociálních
služeb
pro
osoby
v nevyléčitelně nemocné terminálním stádiu choroby
(hospicová péče)
stručný popis opatření

- zajištění dostupné hospicové péče
- zajištění odborného poradenství a odlehčovacích služeb v rámci
hospicové péče

předpokládané dopady

- zvýšení kvality života osob v terminálním stádiu nemoci

stručný popis cílové skupiny

osoby v nevyléčitelně nemocné terminálním stádiu choroby

předpokládané finanční
náklady

předpokládané celkové roční náklady 35 mil. Kč/potřebná dotace
MPSV 6 mil. Kč

hlavní finanční zdroje

Ministerstvo zdravotnictví, MPSV, fondy zdravotních pojišťoven,
úhrady uživatelů služeb, Ústecký kraj, obce

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé hospicové péče v kraji

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

opatření 5.2.2

Zajištění sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče

stručný popis opatření

zajištění sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče na základě potřeb identifikovaných ve
spolupráci se zdravotnickými zařízeními

předpokládané dopady

snížení počtu osob na lůžkách zdravotní péče bez indikace pro
tento typ péče

stručný popis cílové skupiny

osoby již nevyžadující ústavní zdravotní péči, které však nejsou
schopny se obejít bez pomoci jiné osoby a nemohou být proto
propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče

předpokládané finanční
náklady

v současné době nelze stanovit – bude doplněno po uzavření
dotačního řízení na rok 2007. Odhad na základě dotačního řízení
na rok 2007: předpokládané celkové roční náklady 13 mil.
Kč/minimální potřebná dotace MPSV 5 mil. Kč

hlavní finanční zdroje

MPSV, úhrady uživatelů služeb

předpokládaní realizátoři
opatření

zdravotnická zařízení ústavní péče poskytující sociální
podle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb
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6.

Oblast služeb pro osoby ohrožené drogou

Popis současného stavu
Služby v oblasti snižování rizik spojených s užíváním drog zajišťuje v Ústeckém kraji 8 kontaktních
center. Poskytovateli těchto služeb jsou zajišťovány i terénních služby pro uživatele drog. Související
aktivitou je terénní práce v příhraničí u osob poskytujících sexuální služby za úplatu realizovaná
Poradnou HIV/AIDS, drogových závislostí a odvykání kouření Zdravotního ústavu v Chomutově.
V rámci nízkoprahových programů je realizována práce s problémovými uživateli drog, jejich rodiči
a blízkými, skládající se především z poradenství, sociální práce, motivační terapie, reference do další
péče, výměny injekčního materiálu a kontaktování skryté populace uživatelů drog.
V Ústeckém kraji je zajištěna střednědobá ústavní léčba závislostí v Psychiatrické léčebně Horní
Beřkovice. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem jsou zajišťovány programy ambulantní léčby,
detoxifikace, krátkodobé hospitalizace a programy substituce – metadonem a Subutexem. Dvanáct
psychiatrických ordinací v kraji poskytuje ambulantní léčbu závislosti na legálních i nelegálních
drogách. Šest praktických lékařů v kraji předepisuje preparát Subutex®. V kraji působí dvě
terapeutické komunity zaměřené na léčbu a resocializaci osob závislých na drogách. Tato zařízení
mají nadregionální působnost. V Ústí nad Labem a Děčíně jsou dvě zařízení následné péče
(doléčování) o ex-uživatele drog. Ve věznicích Bělušice, Drahonice a Všehrdy jsou realizovány
programy bezdrogových zón, případně další specifické programy pro uživatele drog. Věznice různou
měrou spolupracují s extramurárními poskytovateli služeb. V Ústí nad Labem je zařízení zabývající se
postpenitenciární péči se zaměřením na uživatele drog. Zařízení zaměřená na práci s uživateli drog
v případě potřeby spolupracují se středisky Probační a mediační služby ČR a dalšími institucemi.
Vybrané statistické údaje
Odhad počtu problémových uživatelů drog v Ústeckém kraji: 4.450 osob
Zdroj dat: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005
28.655 - počet výměn injekčního materiálu v kontaktních centrech a terénních programech
715.183 – počet vyměněných jehel
3.363 - počet klientů nízkoprahových zařízení za rok
Zdroj dat: závěrečné zprávy kontaktních center a terénních programů za rok 2006
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SWOT analýza
silné stránky
-

slabé stránky

dostatečná síť léčebných zařízení a poradenských
center
komplexní a na sebe navazující síť služeb pro
uživatele drog (nízkoprahové programy, léčba,
následná péče)
existence plánování rozvoje služeb na úrovni kraje
dostatečně vysoká vzdělanost pracovníků odborných
zařízení
dobře zmapovaná drogová scéna v kraji
dobrá dostupnost všech typů služeb
dostatečné zajištění substitučních programů v kraji
aktivní vyhledávání lidí s rizikovým chováním
efektivní nakládání poskytovatelů služeb s finančními
prostředky
existence komunitního plánování na místní úrovni
dobrá vzájemná provázanost služeb pro různé cílové
skupiny (uživatelé drog, spol. nepřizpůsobení, …)
velmi dobře zmapovaná problematika prostituce a jejích
doprovodných jevů (zejména na Chomutovsku a Teplicku)

- nedostatečná informovanost veřejnosti
o poskytovaných službách
- neodpovídající prostory pro některá zařízení (např.
kontaktní centrum v Rumburku)
- nedostatečné množství finančních prostředků na
zajištění odpovídajících služeb
- malá nabídka poradenských programů pro rodiče,
učitele a vychovatele
- nedostatečná péče o pracovníky v pomáhajících
profesích (riziko syndromu vyhoření a fluktuace
pracovníků)
- absence služeb pro alkoholiky
- obtížně zajistitelná dostupnost terénních programů na
malých obcích
- vysoká kumulace agend u pracovníků obecních úřadů
(protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality,
sociální kurátor)
- nedostatek kvalifikovaného personálu v přímé péči
- nefunkčnost systému evidence klientů substitučních
programů
- nedostatečná prezentace údajů o drogové scéně pro
širokou veřejnost
- roztříštěnost poskytovaných služeb

rizika

příležitosti
-

možnost zapojení klientů na chodu zařízení včetně
nízkoprahových
zapojení dalších institucí do systému poskytovaných
služeb (úřady práce, občanské poradny, praktičtí
lékaři, církve, charity, …)
existence možností dalšího vzdělávání pracovníků
pomáhajících profesí
možnost využití dobrovolníků
existence rozvojových finančních zdrojů (ESF, ROP))
velká poptávka po poskytovaných službách (4)
možnost finanční spoluúčasti klientů na některých typech
služeb

- finanční nestabilita zařízení
- přesouvání problematiky užívání drog na okraj zájmu
společnosti
- vysoká fluktuace pracovníků ve službách
- oddělenost služeb od široké veřejnosti
- neřízený vznik dalších nových programů
- přesun drogové scény na malé obce
- stagnace (nerozvíjení se) zařízení
- dodávání nepřesných a neúplných údajů o drogové
scéně a poskytovaných službách ze strany zařízení
- nedostatečná legislativa
- nežádoucí selekce klientů zařízení (podle barvy pleti,
sociálního statutu, …)
- sdělování nepřesných a zavádějících informací o drogové
problematice
- změna způsobu užívání drog (např. nelegální užívání
substituce)
- odsouvání zařízení pro uživatele drog do periferních částí
obcí
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Cíle a opatření:
Cíl 6.1: Zajistit síť dostupných a kvalitních služeb pro osoby ohrožené drogu
Popis:
Zajištění stávajících potřebných služeb pro uživatele drog v kraji (terénní programy, kontaktní centra,
terapeutické komunity, služby následné péče). Zlepšení místní dostupnosti terénních programů ve
vybraných lokalitách kraje. Zvýšení dostupnosti služeb pro skupiny klientů se specifickými potřebami.
Zvýšení dostupnosti programů následné péče v západní části kraje.
Zdůvodnění:
Z Analýzy drogové scény a dostupnosti nízkoprahových služeb (Minařík, 2004) a Akčního plánu
protidrogové politiky 2005 – 2009 vyplývá, že v Ústeckém kraji je poměrně dobrá dostupnost
programů pro uživatele drog. V Ústeckém kraji existuje základní spektrum služeb léčby a resocializace
uživatelů drog. Jedná se o programy detoxifikační a substituční léčby, rezidentní i ambulantní
psychiatrickou léčby závislostí, programy léčby v terapeutických komunitách a ambulantní a rezidentní
programy následné péče. Tuto síť služeb je vhodné nadále udržet a rozvíjet.
Dlouhodobě jsou obtížně dostupné služby následné péče na Mostecku. Stávající služby nejsou
dostupné pro některé skupiny klientů se specifickými potřebami (např. alkoholici, gambleři,
experimentátoři, UD mladší 15 let).
Dostupnost nízkoprahových služeb v kraji je poměrně dobrá, avšak v některých oblastech (jedná se
zejména o oblasti Děčínska, Šluknovského výběžku, Litoměřicka, Roudnicka, Lounska, Teplicka, ale
i o malé oblasti v dalších regionech.) je třeba rozšířit působnost terénních programů i do menších obcí.
opatření 6.1.1

Zajištění dostupné sítě nízkoprahových programů pro osoby
ohrožené drogou v Ústeckém kraji.

stručný popis opatření

- zajištění služeb kontaktních center a terénních programů pro
uživatele drog
- Zajištění dostupnosti terénních programů v malých obcích
- zajištění dostupnosti nízkoprahových služeb pro klienty se
specifickými
potřebami
(např.
alkoholici,
gambleři,
experimentátoři, uživatelé drog mladší 15 let)

předpokládané dopady

- snížení rizik spojených s užíváním drog.
- snížení společenských nákladů souvisejících s problémovým
užíváním drog.

stručný popis cílové skupiny

osoby ohrožené drogou, jejich rodiče a blízcí

předpokládané finanční
náklady

předpokládané celkové roční náklady 25 mil. Kč/minimální potřebná
dotace MPSV 6 mil. Kč
Náklady rozvojové části opatření budou stanoveny po zpracování
projektových záměrů.

hlavní finanční zdroje

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, MPSV, MZ, obce,
Ústecký kraj

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé nízkoprahových služeb pro uživatele drog

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb
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opatření 6.1.2
Zajištění dostupné sítě služeb léčby a resocializace uživatelů
drog v kraji
stručný popis opatření

- zajištění služeb terapeutických komunit
- zajištění následné péče o ex-uživatele drog
- zajištění dostupných programů zdravotní péče (detoxifikace,
substituce a ambulantní léčba)
- rozšíření služeb následné péče o ex-uživatele drog do západní
části kraje (Mostecko)

předpokládané dopady

- snížení rizik spojených s užíváním drog
- sociální integrace ex-uživatelů drog a substituentů
- snížení společenských nákladů souvisejících s problémovým
užíváním drog.

stručný popis cílové skupiny

uživatelé drog, jejich rodiče a osoby blízké, osoby po absolvování
léčby závislosti

předpokládané finanční
náklady

předpokládané celkové roční náklady 11 mil. Kč/potřebná dotace
MPSV 2 mil. Kč (uvedeny pouze náklady na sociální služby)
Náklady rozvojové části opatření budou stanoveny po zpracování
projektových záměrů – předpoklad cca 1,5 mil. Kč.

hlavní finanční zdroje

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, MPSV, MZ, obce,
Ústecký kraj, úhrady uživatelů služeb, fondy zdravotních pojišťoven
(u zdravotní péče)

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé služeb léčby a následné péče, zdravotnická zařízení
s léčebnými programy pro uživatele drog

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb

Cíl 6.2: Zajistit odpovídající nabídku poradenských programů pro rodiče
a zvyšování odborné informovanosti učitelů, vychovatelů a sociální
pracovníků.
Popis:
Zajištění informovanosti o stávající nabídce poradenských programů pro rodiče, učitele, vychovatele
a sociální pracovníky. Rozšíření nabídky poradenských a vzdělávacích programů pro uvedenou
cílovou skupinu zaměřených na problematiku prevence užívání drog.
Zdůvodnění:
Ze SWOT analýzy sestavované vyplynulo, že rodiče, osoby blízké, učitelé, vychovatelé a sociální
pracovníci nemají k dispozici odpovídající nabídku poradenských programů, případně nejsou
o nabídce dostatečně informováni.
opatření 6.2.1

stručný popis opatření

Zajištění informací o nabídce vzdělávacích a poradenských
programů pro učitele, vychovatele, sociální pracovníky, rodiče
a osoby blízké cílové skupině
- zmapování stávající nabídky vzdělávací aktivity pro studenty
vysokých škol, učitele, vychovatele a sociální pracovníky, jejich
kvality a dostupnosti
- návrh dalších opatření
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předpokládané dopady
- zlepšení mezioborové spolupráce při řešení problematiky
užívání drog
- zvýšení kompetencí rodičů při řešení problematiky užívání drog
stručný popis cílové skupiny

učitelé, vychovatelé, sociální pracovníci, rodiče uživatelů drog jejich
blízcí

předpokládané finanční
náklady

v rámci běžné činnosti úřadu

hlavní finanční zdroje

---

předpokládaní realizátoři
opatření

Krajský úřad Ústeckého kraje – protidrogový koordinátor

časový horizont

2008

hodnotící indikátory

počet aktivit
počet účastníků
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7.

Oblast služeb pro příslušníky etnických menšin

Popis současného stavu
Klíčovými druhy služeb zaměřených na práci s etnickými menšinami je odborné sociální poradenství
a některé služby sociální prevence.
Sociální poradenství zajišťuje síť občanských a integračních poraden zřizovaných nestátními
neziskovými organizacemi. Občanské poradny (poradenská centra) poskytují sociální poradenství
osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a vzniklou situaci neumí řešit. Včasným
poradenstvím lze předcházet sociálnímu vyloučení. Sociální poradenství zahrnuje i terénní práce.
Terénní pracovník poskytuje základní poradenství v přirozeném prostředí klienta, zná demografické
složení obyvatelstva, míru sociálního vyloučení jednotlivých rodin a úzce spolupracuje s obcí,
v lepších případech pracuje přímo pro obec. V některých obcích Ústeckého kraje pozice terénního
pracovníka není zřízena, např. v Teplicích, v Děčíně . Poradny pro azylanty a cizince s trvalým
i dlouhodobým pobytem na území ČR se zaměřují na všechny aspekty integrace , které následně
směřují k tomu, aby se cizinci začlenili do komunity obce. Mimo sociálního poradenství poskytují
i právní poradenství. Služby jsou poskytovány v oblasti vzdělávání, práce, bydlení, zdravotní a sociální
péče. Integrační poradny se také zabývají osvětovou činností : působí na českou veřejnost směrem
k otevřenosti a vstřícnosti vůči imigrantům. V Ústeckém kraji vyvíjí činnost o.s.Poradna pro integraci
a o.s. Oberig a Středisko pro integraci menšin v Mostě.
Služby sociální prevence ve výše uvedené cílové skupině zajišťují nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
poskytují služby dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem je zlepšit kvalitu
jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik . Naplňování cíle zahrnuje
volnočasové, sociálně-preventivní a dlouhodobě působící programy. V Ústeckém kraji je tato služba
přiměřeně zastoupená, je třeba podporovat rozvoj stávajících služeb. Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku
dopadů dlouhodobé krizové sociální situaci. Rodiče nedokáží sami bez pomoci nepříznivou situaci
překonat. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a zájmů. Tuto službu
poskytovatelé nabízí v mnoha případech kumulovaně s nabídkou sociálního poradenství.
Vybrané statistické údaje
V Ústeckém kraji je nejsilnější romská komunita v České republice. Oficiálně se hlásí k romské
národnosti 1.905 lidí. V Analýze sociálně vyloučených romských lokalit Společnosti GAC, s.r.o. z roku
2006 (zakázka MPSV) se odhaduje, že v Ústeckém kraji žije 20.000 Romů.
V roce 2006 v Ústeckém kraji žilo 22.130 cizinců. Nejčetnější státní občanství cizinců v kraji bylo
ukrajinské (6.484 osob), vietnamské (6.182 osob) a slovenské (2.511 osob).
Zdroj dat: ČSÚ
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SWOT analýza
silné stránky

slabé stránky

- existence terénních sociálních pracovníků na obcích
a romských asistentů na školách
- existence studijních oborů zaměřených na sociální
práci a služby
- dobrá znalost problematiky ze strany NNO
- existence sociálních služeb poskytovaných NNO
- velký zájem členů cílové skupiny o poskytované
služby
- existence možností dalšího vzdělávání pracovníků
v sociálních službách
- existence komunitních plánů na místní úrovni
- existence romských aktivistů a svépom ocných romských
aktivit
- realizace volnočasových programů pro děti v sociálně
vyloučených lokalitách
- existence služeb nabízejících příklady dobré praxe
v regionu
- existence výborů pro národnostní menšiny na obcích

- nedostatečná provázanost poskytovaných služeb
- absence některých typů služeb v kraji (např. dluhové
poradenství)
- neochota obcí řešit problematiku národnostních
menšin
- absence funkční bytové politiky na místní úrovni
- nedostatečná informovanost členů cílové skupiny
o poskytovaných službách
- absence odpovídajících typů služeb v některých
lokalitách (např. Kadaňsko, Teplicko)
- nedostatečné finanční zajištění poskytovaných služeb
- neinformovanost obcí o státním integračním programu
- nízká informovanost veřejnosti o problem atice
národnostních menšin a z toho plynoucí nedorozumění
a projevy xenofobie
- nedostatečná spolupráce obětí trestných činů z řad
sociálně slabých s policií
- nedostatek azylových domů a domů na půli cesty

rizika

příležitosti
- existence odpovídajících dotačních programů
(veřejné zdroje, EU, nadace, …)
- možnost využití zkušeností z jiných zemí v oblasti
řešení problematiky národnostních menšin a cizinců
- možnost využití procesu komunitního plánování pro
propagaci poskytovatelů sociálních služeb
- možnost zapojení příslušníků národnostních menšin
do komisí a výborů na obcích
- existence stávající antidiskriminační legislativy
- možnost rozvoje spolupráce s médii
- možnosti využití projektového partnerství pro
realizaci aktivit
- využití možností spolupráce s policií v nerepresivní
oblasti
- aplikace politiky rovných příležitostí EU v podmínkách ČR
- využití možností dalšího vzdělávání poskytovatelů
sociálních služeb
- existence vládní koncepce integrace cizinců a existence
dalších rozvojových dokumentů na národní úrovni
(NAPSI, …)
- využití možnosti spolupráce s politickými stranami na
komunální úrovni při tvorbě jejich programů v oblasti
integrace národnostních menšin
- využití spolupráce s institucemi zabývajícími se ochranou
lidských práv (Helsinský výbor, …)
- zavedení zákona o sociálních službách do praxe

- nedostatečná provázanost programů zaměřených na
problematiku cizinců a menšin na státní i komunální
úrovni (Ministerstvo vnitra, MPSV, …)
- nedostatek finančních prostředků na realizaci
programů integrace
- nízká motivace cílové skupiny k řešení problémů
- existence šedé ekonomiky
- neochota institucí (např. ČEZ, SČP, …) uzavírat
s dlužníky dohody o splátkách
- negativní působení médií (populistická a stereotypní
prezentace problematiky)
- nedostatečná meziresortní koordinace aktivit
státních orgánů v oblasti romské integrace
- nezájem obcí řešit problematiku národnostních
menšin
- malá možnost sociálně vyloučených osob integrovat
se do společnosti (nízká vzdělanost, …)
- vysoká míra nezaměstnanosti v kraji
- absence koncepce řešení otázky národnostních menšin
na místní úrovni
- skrytá systémová diskriminace (např. bezdůvodné
přeřazování dětí do speciálních škol)
- absence sociální a profesní perspektivy pro cílovou
skupinu
- chybně medializovaná a zevšeobecňující negativní
zkušenost s realizací některých projektů
- existence nevýhodných a podbízivých finančních služeb
(rychlé půjčky, …)
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Cíle a opatření:
Cíl 7.1: Zajistit dostupné sociální služby zaměřené na integraci národnostních
menšiny
Popis:
Snižování sociálního znevýhodnění, podpora samostatnosti a soběstačnosti příslušníků etnických
menšin a posílení jejich schopnosti adaptovat se a posléze integrovat do společnosti a na otevřený trh
práce prostřednictvím různých forem integračních programů (sociální poradenství, terénní programy,
nízkoprahová zařízení, vzdělávací programy).
Zdůvodnění:
Ze SWOT analýzy a dalších dostupných zdrojů vyplývá, že služby zaměřené na integraci příslušníků
etnických menšin nejsou dostupné ve všech oblastech kraje. Jedná se zejména o služby zaměřené na
integraci azylantů a migrantů.
opatření 7.1.1

stručný popis opatření

předpokládané dopady

stručný popis cílové skupiny
předpokládané finanční
náklady

hlavní finanční zdroje
předpokládaní realizátoři
opatření
časový horizont
hodnotící indikátory/
předpokládané výstupy
opatření
opatření 7.1.2

stručný popis opatření

předpokládané dopady

stručný popis cílové skupiny

Zajištění služeb odborného poradenství pro azylanty a
imigranty a programů na podporu uplatnění cizinců na trhu
práce
- činnost stávajících poraden pro azylanty a migranty
- posílení terénního poradenství pro azylanty a migranty do
oblastí, kde není dostupné
- rozvoj programů zaměřených na jazykovou výbavu pro cizince
a na vzdělávání v sociální a legislativní oblasti
zlepšení dostupnosti odborného poradenství azylantům
a migrantům žijícím na území kraje
zlepšení začlenění cizinců na trh práce
zjednodušení integrace cizinců do společnosti
osoby, jimž byl v ČR přiznán statut uprchlíka (azylanti),
a dlouhodobě usazení cizinci
Předpokládané celkové roční náklady 3 mil. Kč/potřebná dotace
MPSV 1 mil. Kč (pouze soc. služby).
Náklady rozvojové části opatření budou stanoveny po zapracování
projektových záměrů.
ESF, MV, MPSV, MŠMT, Ústecký kraj, obce
Poskytovatelé sociálního poradenství a integračních programů pro
cizince
Průběžně po dobu platnosti plánu
počet
počet
počet
počet

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb) / nových služeb

Zajištění dostupné sítě nízkoprahových sužeb v sociálně
vyloučených lokalitách
činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
činnost komunitních center
programy terénní sociální práce v oblastech ohrožených
sociálním vyloučením
rozšíření terénních programů a sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi do lokalit, kde tato služba chybí (např.
Teplicko, Děčínsko, Most, Litvínov, Lounsko)
- předcházení sociálnímu vyloučení
- snížení rizika výskytu sociálně nežádoucích jevů a míry
izolace sociálně vyloučených osob
- motivace a aktivní zapojení cílové skupiny do aktivit
nízkoprahových zařízení
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

-
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Celkové roční náklady 17 mil.Kč/minimální potřebná dotace MPSV
předpokládané finanční
6,8 mil. Kč (stav roku 2008)
náklady
OP LZZ oblast podpory 3.1 a 3.2, RVZRK, MPSV, Ústecký kraj,
hlavní finanční zdroje
obce, MŠMT
poskytovatelé služeb nízkoprahových zařízení a komunitních center
předpokládaní realizátoři
na území kraje
opatření
průběžně po dobu platnosti plánu
časový horizont
počet uživatelů služeb
hodnotící indikátory/
počet nových klientů
počet úkonů
předpokládané výstupy
počet zařízení (služeb)/nových služeb
opatření

Cíl 7.2: Zlepšit informovanost veřejnosti o problematice národnostních menšin
Popis:
Zahájení realizace aktivit zaměřených na zvýšení informovanosti široké veřejnosti o problematice
etnických menšin a aktivit zaměřených na snížení výskytu různých forem diskriminace příslušníků
etnických menšin.
Zdůvodnění:
Ze SWOT analýzy vyplývá, že slabou stránkou v problematice etnických menšin je nedostatečná
informovanost veřejnosti a absence antidiskriminačních programů – včetně školských programů.
opatření 7.2.1

Realizace programů zaměřených na zvýšení informovanosti
veřejnosti o problematice národnostních menšin

stručný popis opatření

- podpora zavádění multikulturních témat do školských
vzdělávacích programů
- konzultační a metodická podpora pro učitele a školy
- realizace veřejných akcí zaměřených na informování
o menšinových skupinách v ČR,
- zvyšování povědomí široké veřejnosti o antidiskriminační
legislativě a diskriminaci

předpokládané dopady

- tvorba dobré praxe v oblasti vzdělávání a informovanosti
o problematice menšin a cizinců a v oblasti výchovy proti
předsudkům
- prezentace problematiky cizinců a národnostních menšin
- snižování výskytu projevů diskriminačního jednání

stručný popis cílové skupiny

- studenti, žáci a pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
široká veřejnost

předpokládané finanční
náklady

Náklady opatření budou stanoveny po zpracování projektových
záměrů.

hlavní finanční zdroje

ESF, MPSV,obce, Ústecký kraj, MŠMT, MK

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé integračních programů pro cizince a příslušníky
národnostních menšin

časový horizont

2008 – zpracování projektu, pak průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory/
předpokládané výstupy

indikátory: počet akcí
počet účastníků
finanční prostředky vynaložené na akce
výstup:

soubor příkladů dobré praxe
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8.

Oblast služeb pro osoby s mentálním postižením nebo duševní nemocí

Popis současného stavu
Pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním jsou sociální služby zastoupeny
v regionech na území Ústeckého kraje v různé míře jak v oblasti služeb sociální prevence, tak
v oblasti služeb sociální péče.
Služby pro osoby s mentálním postižením jsou dostupné na celém území kraje, v některých částech
kraje však nejsou dostatečně dostupné ambulantní a terénní služby. V Litoměřicích, Ústí nad Labem,
Děčíně, Litvínově, Teplicích a v oblasti Šluknovského výběžku jsou těmto osobám poskytovány služby
sociální rehabilitace, podporované zaměstnávání, sociálně terapeutické a chráněné dílny. Na Teplicku
a Litoměřicku jsou obtížně dostupné psychologické a psychoterapeutické služby pro děti i dospělé
s mentálním postižením. V Chomutově chybí možnosti chráněného či podporovaného zaměstnávání
osob s mentálním postižením. V Ústí nad Labem je realizována služba podporovaného bydlení a je
zde zajištěno vzdělávání pro osoby s mentálním postižením v rámci dvou škol. V Litoměřicích je malá
kapacita chráněného bydlení. V některých oblastech kraje (např. Litvínovsko) chybí většina
mimoústavních služeb pro osoby s mentálním postižením.
Pro osoby s duševním onemocněním, zejména pro osoby s onemocněním okruhu psychóz jsou
dostupné v Ústí nad Labem služby odborného poradenství, služby sociální péče jako chráněné
bydlení.Dále služby sociální prevence jako aktivizační služby, služby sociální rehabilitace, telefonická
krizová pomoc, krizová pomoc, sociálně terapeutická dílna, terénní služba.Poptávka je vyšší v oblasti
zaměstnávání a bydlení.Na Teplicku je chybí možnosti pro pracovní uplatnění, bydlení,psychologické
služby.Ve Šluknovském výběžku nejsou služby specializované pro tuto cílovou skupinu. Funguje zde
služba podporovaného zaměstnávání, která však není prioritně určena pouze pro tuto skupinu
(zaměřena obecně na osoby se zdravotním postižením).Je zde obtížně dostupná základní, kvalitní
a dostatečná psychiatrická a psychologická péče.Chybí chráněná bydlení, denní centra, služby
zaměřené na sociální a pracovní rehabilitaci. Na dalším území kraje jsou služby pro tuto cílovou
skupinu obtížně dostupné. Na větším území kraje jsou obtížně dostupné psychologické
a psychoterapeutické služby pro děti i dospělé s duševním onemocněním. (např.Ústecku, Teplicku,
Litoměřicku). Na Chomutovsku, Litvínovsku a Litoměřicku i v dalších místech nejsou služby pro osoby
s duševním onemocním poskytovány ve velké míře, v některých místech mohou lidé s duševním
onemocněním využít služeb podporovaného zaměstnávání.
V oblasti osob s mentálním postižením nebo duševním onemocněním dosud neproběhlo na krajské
ani celostátní úrovni zjišťování odpovídajících dat.
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SWOT analýza
silné stránky

slabé stránky

- existující síť zařízení poskytující kvalitní služby
- dobrá absorpční schopnost poskytovatelů služeb
vůči finančním zdrojům
- existují komunitní plány na místní úrovni
- kvalifikovaní zaměstnanci v pomáhajících profesích
- příprava střednědobého plánu kraje
- dobrá informovanost veřejnosti o poskytovaných službách
(např. Chomutovsko)
- je zajištěna propojenost a návaznost služeb
- kvalitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
v pobytových zařízeních

- existují zaměstnavatelé, u kterých je možnost
zaměstnat klienty
- dobrá legislativní podpora pro zaměstnávání
klientů
- možnost vícezdrojového financování služeb
(veřejné zdroje, fondy EU)
- legislativní podpora pro zvýšení kvalifikace personálu
a kvality služeb (zákon o soc. službách)
- ochota lidí pracovat v sociálních službách
- akceptace podporovaného zaměstnávání Ústeckým krajem
jako plnohodnotné služby

rizika

příležitosti
- absence psychoterapeutických a psychologických
služeb v kraji
- absence některých typů služeb (např. chráněné
bydlení, asistenční služba, ranná péče)
- nízká míra informovanosti veřejnosti
o poskytovaných službách
- nejsou dostatečně navázány kontakty poskytovatelů
služeb s potencionálními zaměstnavateli uživatelů
- „opečovávání“ klientů převažující nad podporou
- špatný management poskytovatelů služeb
- nedostatek kvalifikovaného personálu ve službách (v
sociálních i zdrav.)
- neinformovanost odborníků (včetně lékařů) o možnostech
pomoci a o problematice mentálně postižených a duševně
nemocných
- nevyhraněnost některých poskytovatelů služeb
- malá vstřícnost administrativních pracovníků sociálních
odborů obcí a jejich neprofesionální jednání
- nepřiměřeně vysoký počet ústavních zařízení
- nízká kvalifikace zaměstnanců služeb
- nedostatečná schopnost poskytovatelů služeb zajistit
finanční prostředky
- existence služeb, které nenaplňují podmínky pro
akreditaci

- nejednotný výklad zákona a standardů úředníky
(správa sociálního zabezpečení, obecní úřady,
inspektoři kvality soc. služeb)
- nedostatečné finanční zdroje a zajištění potřeb
poskytovatelů služeb a s tím související zánik
služeb
- nevhodné využití příspěvku na péči uživateli
služeb
- demotivující (antiintegrační) prvky v zákoně
o soc. službách (demotivace pracovat, nízké
úhrady za služby)
- nedostatečné personální zajištění úřadů (obce,
úřady práce,…) pro aplikaci nových zákonů
o zaměstnanosti, zákona o sociálních službách
- nedostatečná dopravní obslužnost v kraji
- předsudky odborné i laické veřejnosti o problematice
(o klientech a službách, možnostech,…)
- neochota blízkých klientů (rodiny) pro navrácení
klientů do přirozeného prostředí
- absence kontroly dodržování legislativy podporující
zaměstnávání klientů
- absence kontroly aplikace zákona o soc. službách
- nezájem uživatelů a pečovatelů o některé typy
služeb
- neschopnost klientů uhradit si potřebné typy služeb
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Cíl 8.1: Zajistit dostupné sociální služby pro osoby s duševním onemocněním
a s mentálním postižením
Popis:
Zajištění dostupnosti všech typů sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením a s duševním
onemocněním a pro osoby o ně pečující.
Zdůvodnění:
Služby, které jsou v současné době na území kraje poskytovány tvoří základní síť služeb pro uvedené
cílové skupiny uživatelů služeb.
opatření 8.1.1

Zajištění terénních sociálních služeb pro osoby s mentálním
postižením a s duševním onemocněním

stručný popis opatření

- zajištění pečovatelské služby v terénu a domech pečovatelskou
službou pro obě cílové skupiny
- zajištění služby osobní asistence a podpory samostatného
bydlení
- zajištění odborných terénních služeb pro občany s duševním
onemocněním
- zajištění odlehčovacích služeb

předpokládané dopady

- umožnění co nejdelšího setrvání osob s mentální postižením
a osob s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí
- efektivnější využití pobytových zařízení

stručný popis cílové skupiny

- osoby s mentálním postižení a osoby s duševním onemocněním
žijící ve svém přirozeném prostředí domova
- osoby pečující o své blízké s mentálním postižením a duševním
onemocněním

předpokládané finanční
náklady

viz náklady opatření 2.1.1 – oblast služeb pro seniory náklady na
služby pro jednotlivé cílové skupiny nelze rozdělit

hlavní finanční zdroje

OP LZZ oblast podpory 3.1, dotace MPSV, Ústecký kraj, obce,
úhrady uživatelů služeb

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé sociálních služeb pro obě cílové skupiny

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

opatření 8.1.2

Zajištění dostupných ambulantních služeb pro osoby
s mentálním postižením a osob s duševním onemocněním
a osobám o ně pečujícím - rodinným příslušníkům apod.

stručný popis opatření

- zajištění služeb odborného poradenství
- zajištění ambulantní péče o osoby s mentálním postižením
vyžadující pomoc druhé osoby - stacionáře, denní centra, služby
sociální rehabilitace
- zajištění služeb pro občany s duševním onemocněním
umožňující rozvoj schopností a dovedností vedoucích
k samostatnosti a soběstačnosti jako služby sociální rehabilitace,
aktivizační služby, sociálně terapeutické dílny
- zajištění odlehčovacích služeb

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb
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předpokládané dopady
- umožnění co nejdelšího setrvání osob s mentálním postižením
a osob s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí
- efektivnější využití pobytových zařízení
- integrace osob s mentálním postižením a s duševním
onemocněním do společnosti a na trh práce
stručný popis cílové skupiny

- osoby s mentálním
postižením
a
osoby s duševním
onemocněním žijící ve svém přirozeném prostředí
- osoby pečující o blízké osoby s mentálním postižením a osoby
s duševním onemocněním

předpokládané finanční
náklady

předpokládané celkové roční náklady 15 mil. Kč/potřebná dotace
MPSV 4,5 mil. Kč (stav roku 2007)

hlavní finanční zdroje

OP LZZ oblast podpory 3.1, dotace MPSV, Ústecký kraj, obce,
úhrady uživatelů služeb

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé ambulantních sociálních služeb
s mentálním postižením a s duševním onemocněním

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

opatření 8.1.3

Zajištění dostupných pobytových služeb pro
s mentálním postižením a s duševním onemocněním

stručný popis opatření

- zajištění služeb domovů se zvláštním režimem či podobných
služeb pro osoby s mentálním postižením a s duševním
onemocněním
- zvýšení dostupnosti služeb chráněného bydlení pro osoby
s mentálním postižením a s duševním onemocněním
- transformace velkých pobytových zařízení pro osoby
s mentálním postižením a s duševním onemocněním na základě
zjištěných potřeb na zařízení odpovídajícího typu. Spolupráce
v oblasti transformace s odborníky, a poskytovateli terénních
a ambulantních služeb. spolupráce vedení pobytových služeb
s poskytovateli ambulantních a terénních služeb.

předpokládané dopady

zvýšení kvality života osob s mentálním postižením a s duševním
onemocněním žijících v pobytových zařízení

stručný popis cílové skupiny

osoby s mentálním postižením
sníženou soběstačností

předpokládané finanční
náklady

předpokládané celkové roční náklady 49 mil. Kč/minimální potřebná
dotace MPSV 21 mil. Kč (stav roku 2007)
náklady na transformaci zařízení budou stanoveny na základě
zpracovaných projektových záměrů

hlavní finanční zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce, úhrady uživatelů služeb, ESF
(transformace zařízení)

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním
postižením a s duševním onemocněním; zřizovatelé pobytových
zařízení ve spolupráci s poskytovateli ambulantních a terénních
služeb

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

pro

osoby

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb
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hodnotící indikátory
počet uživatelů služeb
počet nových klientů
počet úkonů
počet zařízení (služeb)/nových služeb

Cíl 8.2: Zajistit realizaci programů zaměřených na integraci občanů s duševní
nemocí a občanů s mentálním postižením do společnosti a na otevřený
trh práce
Popis:
Pomocí sociálních služeb zejména sociálně terapeutických dílen, služeb sociální rehabilitace
a dalších programů rozvíjet schopnosti a dovednosti občanů a tím přispívat k podpoře jejich
začlenění do společnosti, chráněných pracovišť a na otevřený trh práce.
Zdůvodnění:
Potřeba integrace občanů se zdravotním postižením prostřednictvím práce stále stoupá a zájem
o služby zaměřené na zaměstnávání je velký. U lidí zapojených ať už do chráněných pracovišť či na
otevřený trh práce dochází ke kontaktu s další společností, roste jejich sebevědomí a dochází k větší
samostatnosti a naplnění potřeby být prospěšní. Je třeba zachovat již existující služby v této oblasti
a zvyšovat jejich kapacitu a dostupnost.
opatření 8.2.1

Rozvoj chráněných pracovišť pro osoby
postižením a osoby s duševním onemocněním

s mentálním

stručný popis opatření

- vytvoření dostupné nabídky různých forem pracovních možností
- tréninkových pracovišť a rozvoj chráněných pracovišť pro
osoby, které se nemohou začlenit na otevřeném trhu práce,
přesto však mají zájem pracovat

předpokládané dopady

- zvýšený počet zaměstnaných osob obou cílových skupin
obyvatel
- aktivizace osob obou cílových skupin
- zvýšení schopností a dovedností těchto osob
- zvýšení kvality života obou cílových skupin obyvatel
- rozvoj spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s komerční
sférou

stručný popis cílové skupiny

lidé s mentálním postižením a duševním onemocněním, kteří mají
zúžené možnosti začlenění se na otevřený trh práce, nebo kteří se
na otevřený trh práce začlenit nechtějí, ale mají zájem pracovat

předpokládané finanční
náklady

Náklady opatření budou stanoveny po zpracování projektových
záměrů.

hlavní finanční zdroje

OP LZZ - zejména oblasti podpory 3.1 a 3.3., MPSV, úřady práce,
Ústecký kraj, obce

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé sociálních služeb zaměřených na podporu integrace
znevýhodněných osob na trh práce, podnikatelské subjekty

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení /nových zařízení
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opatření 8.2.2

Vznik sociálních firem zaměstnávajících občany s duševním
onemocněním,
mentálním
postižením,
nebo
s jiným
zdravotním handicapem

Stručný popis opatření

- vytváření sociálních firem - tj. firem splňujících dva hlavní cíle
podnikat a zaměstnávat osoby znevýhodněné na běžném trhu
práce

předpokládané dopady

- posílení samostatnosti a soběstačnosti osob se zdravotním
postižením
- zvýšení kvality života těchto osob
- zvýšení udržitelnosti návazných sociálních služeb
- rozvoj spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s komerční
sférou

stručný popis cílové skupiny

- lidé s duševním onemocněním
- lidé s mentálním postižením
- lidé s jiným zdravotním postižením

předpokládané finanční
náklady

Náklady budou stanoveny po zpracování projektových záměrů.

hlavní finanční zdroje

OP LZZ oblast podpory 3.1, ERDF, IOP, úřady práce

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé sociálních služeb zaměřených na podporu integrace
znevýhodněných osob na trh práce, podnikatelské subjekty

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

opatření 8.2.3

Zajištění podpůrných, doprovodných služeb zaměřených na
zlepšení připravenosti osob s mentálním postižením a osob
s duševním
onemocněním na zapojení do
pracovního
procesu

stručný popis opatření

- vytvoření specifických vzdělávacích modulů zaměřených na
rozvoj sociálních a pracovních dovedností pro přípravu
k pracovnímu uplatnění
- vytvoření tréninkových pracovišť pro nácvik
dovedností
potřebných pro pracovní uplatnění
- zajištění individuální podpory jednotlivých uživatelů pro řešení
problémů vznikajících v průběhu vzdělávání a pracovního
tréninku
- udržení stávajícího stavu, podpora rozvoje a zkvalitňování
služeb podporovaného zaměstnávání, agentur podporovaného
zaměstnávání

předpokládané dopady

- integrace občanů se zdravotním postižením do chráněných dílen
- integrace občanů se zdravotním postižením na otevřený trh
práce
- zvýšení kvality života osob s mentálním nebo zdravotním
postižením a osob s duševním onemocněním

stručný popis cílové skupiny

osoby s mentálním postižením, zdravotním postižením a osoby s
nebo s duševním onemocněním

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb
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předpokládané finanční
programy sociálně terapeutických dílen: předpokládané celkové
roční náklady 5,5 mil. Kč mil. Kč/minimální potřebná dotace MPSV
náklady
3 mil. Kč
programy sociální rehabilitace: předpokládané celkové roční
náklady 18,5 mil. Kč mil. Kč/minimální potřebná dotace MPSV
8 mil. Kč
Náklady rozvojové části opatření budou stanoveny po zpracování
projektových záměrů.
hlavní finanční zdroje

OP LZZ oblast podpory 3.1, MPSV, úřady práce, MŠMT, Ústecký
kraj, obce

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé služeb osobám s mentálním postižením, osobám s
jiným zdravotním postižením a osobám s duševním onemocněním
ve spolupráci se zaměstnavateli a úřady práce

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb
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9.

Oblast služeb pro osoby v přechodné sociální krizi (včetně problematiky
domácího násilí, týraných osob)

Popis současného stavu
Služby pro osoby v přechodné sociální krizi v Ústeckém kraji lze rozdělit do tří skupin.
Služby pro oběti násilí, oběti trestných činů a domácího násilí. Poskytovatelem těchto služeb je
intervenční centrum a DONA centrum v Ústí nad Labem. Intervenční centrum na pomoc obětem
domácího násilí má celokrajskou působnost.
Na pomoc obětem katastrof a hromadných neštěstí se zaměřují krizová centra v Děčíně, Ústí nad
Labem, Lounech a Litoměřicích.
V oblasti telefonické krizové pomoci v kraji působí linky důvěry v Ústí nad Labem a Mostě. Další
poradenství pro osoby v sociální krizi je poskytováno v zařízeních v Ústí nad Labem, Kadani,
Vejprtech, Lovosicích, Varnsdorfu, Rumburku, Děčíně, Mostě a Lounech. Jedná se o služby krizových
center a občanských, resp. krizových poraden.
Vybrané statistické údaje
Ústecký kraj se vzhledem ke skladbě obyvatelstva, sociálně-ekonomických poměrů a mírou
nezaměstnanosti, potýká dlouhodobě s vyšší kriminalitou. V roce 2006 bylo v Ústeckém kraji
nahlášeno 277 případů týrání nebo zneužívání dětí.
Zdroj dat: ČSÚ
Od ledna roku 2007 platí zákon č. 135/206 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany
před domácím násilím. V období leden – září 2007 Intervenční centrum pro pomoc obětem domácího
násilí eviduje v Ústeckém kraji 51 případ vykázání a 552 kontaktů. Největší počet vykázání je na
Chomutovsku (23 případy), nejmenší na Litoměřicku a Mostecku (po dvou případech). Počet
nahlášených případů vykázání však nevypovídá o počtu skutečných případech domácího násilí. Na
počet vykázání má přímý vliv přístup policie v konkrétní lokalitě k případům domácího násilí.
Domácí násilí - počet případů vykázání nahlášených za období leden - září 2007
okres
počet
hlášených
případů
vykázání

Děčín

Chomutov

Litoměřice

Louny

Most

Teplice

Ústí nad
Labem

Ústecký
kraj
celkem

5

23

2

6

2

5

10

51

zdroj dat: statistika intervenčního centra
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SWOT analýza
silné stránky
-

slabé stránky

znalost problematiky a praktické zkušenosti
pracovní skupina je tvořena poskytovateli
a zadavateli
navázaná spolupráce, vytváří se funkční systém
organizace mají schopnost improvizace
zkušenosti z místních komunitních plánů
podpora Ústeckého kraje
profesní image organizací i zástupců v pracovní skupině

- chybí některé typy služeb, je jich malé množství, není
respektován počet a potřeby obyvatel
- nejistota ve financování, nedostatek financování,
financování je krátkodobé
- špatná dosažitelnost specifických služeb
- málo jsou využívány zdroje z EU
- nedostatek kvalitních pracovníků
- není síť služeb, chybí zmapovanost, chybí informovanost,
vše je teprve v začátku
- spolupráce poskytovatelů, zadavatelů a dalších subjektů
je teprve začínající (Policie ČR, orgány sociálně-právní
ochrany dětí, sociální odbory,vzdělávací instituce,
dávkový systém)

rizika

příležitosti
-

Ústecký kraj využívá příležitostí pro podporu
sociálních služeb (vzdělávání, financování,
koordinace)
finanční zdroje z EU
možnost vzniku nových služeb - služby chybí, kraj
má zájem
Ústecký kraj vytváří plán
existence plánování na místní úrovni
přeshraniční spolupráce
vznik interdisciplinárních týmů v některých lokalitách pro
některé cílové skupiny
inspekce kvality

- nekompetentnost inspektorů, úředníků, posuzovatelů,
donátorů
- nedostatek financí
- nezájem politických stran
- nespolupráce obcí
- rozloha, špatně dostupná místa, náročnost
koordinace a propojení
- inspekce kvality sociálních služeb
- nezískání registrace
- individualismus, nespolupráce, vlastní zájmy
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Cíle a opatření
Cíl 9.1: Zajistit dostupné služby pro osoby nacházející se v přechodné sociální
krizi
Popis:
Zajištění dostupných služeb pro osoby nacházející se v sociální přechodné krizi a v obtížných
životních situacích. Zajištění koordinace těchto služeb s aktivitami orgánů veřejné správy (zejména
obecních úřadů) a organizačních služek státu ( zejména Policie ČR a OSPOD).
Zdůvodnění:
Ze SWOT analýzy vyplývá, že v oblasti krizové pomoci je hlavním nedostatkem malá koordinace
dílčích aktivit. Dále je ze SWOT analýzy patrná absence dětského krizového centra.
opatření 9.1.1

Zajištění služeb krizové pomoci na základě spolupráce
poskytovatelů služeb, úřadů a dalších složek

stručný popis opatření

zajištění dostupných služeb:
- krizových center
- krizových poraden
- intervenčního centra
- telefonických linek pomoci
- vytváření interdisciplinárních týmů pro pomoc osobám v krizi
a osobám ohroženým domácím násilím na úrovni obcí
- zajištění dostupnosti služeb krizových center a intervenčního
centra formou zřizování detašovaných pracovišť

předpokládané dopady

-

prevence relapsu a nárůstu duševních poruch
vytvoření důstojných podmínek pro život osob, dětí a rodin
prevence rizikového chování
prevence rozvoje a nárůstu sociálně patologických jevů ve
společnosti
prevence kriminality
zmírnění dopadu krize
motivace k aktivnímu spolupodílení se uživatele na řešení krize
rozvoj interdisciplinární spolupráce

stručný popis cílové skupiny

- osoby v psychosociální krizi
- oběti domácího násilí a trestných činů
- osoby týrané a zneužívané

předpokládané finanční
náklady

předpokládané celkové roční náklady 8 mil. Kč/minimální potřebná
dotace MPSV 5 mil. Kč

hlavní finanční zdroje

MPSV, MZ, EHP- Norsko, OP LZZ oblast podpory 3.1, Ústecký
kraj, obce

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé služeb krizové pomoci v kraji

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory/
předpokládané výstupy

indikátory: počet uživatelů služeb
počet nových klientů
počet úkonů
počet zařízení (služeb)/nových služeb
počet interdisciplinárních týmů
výstupy:
příklady dobré praxe mezioborové a mezisektorové
pomoci osobám v sociální krizi
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opatření 9.1.2
Zajištění dostupné sítě odborných poradenských služeb pro
osoby v nepříznivé situaci
stručný popis opatření

předpokládané dopady

zajištění dostupných služeb
- občanských poraden
- manželských a rodinných poraden
- poraden pro oběti trestných činů
- zajištění dostupnosti poradenských a informačních služeb
v oblastech s nízkým počtem sociálních služeb a v menších
obcích
-

prevence rozvoje a chronizace krize
prevence rizikového chování
prevence kriminality
zmírnění dopadu krize
motivace klientů k aktivnímu spolupodílení se na řešení krize
zvýšení kompetencí klientů pro řešení životních situací

stručný popis cílové skupiny

osoby, které potřebují získat odborné informace, které jim
napomohou k řešení jejich krizové situace.

předpokládané finanční
náklady

předpokládané celkové roční náklady 11 mil. Kč/minimální potřebná
dotace MPSV 6 mil. Kč

hlavní finanční zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce EHP- Norsko, SF EU

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé služeb odborného sociálního poradenství

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

počet
počet
počet
počet

opatření 9.1.3

Zajištění připravenosti pro poskytnutí pomoci
při
mimořádných událostech (hromadná neštěstí, přírodní
a průmyslové havárie, dopravní nehody)

uživatelů služeb
nových klientů
úkonů
zařízení (služeb)/nových služeb

stručný popis opatření

- koordinace aktivit pomáhajících organizací
- příprava týmů, koordinátorů a dobrovolníků pro pomoc při
odstraňování škod
- zajištění veřejné připravenosti regionu na mimořádné události

předpokládané dopady

připravené týmy, koordinátoři a dobrovolníci pro poskytnutí pomoci
při hromadných neštěstích a katastrofách

stručný popis cílové skupiny

- osoby zasažené přírodními katastrofami nebo
v souvislosti s hromadným neštěstím
- pracovníci pomáhajících profesí.
- pracovníci pomáhajících týmů a jejich koordinátoři.

ohrožené

předpokládané finanční
náklady

bude stanoveno na základě navržených aktivit

hlavní finanční zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé služeb krizové pomoci a dobrovolnická centra ve
spolupráci s orgány veřejné správy
průběžně po dobu platnosti plánu

časový horizont
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hodnotící indikátory/
indikátory: počet aktivit
předpokládané výstupy
počet účastníků
výstupy: propagační materiály, katalog služeb
opatření 9.1.4

Vznik krizového centra pro
s psychosociální problematikou

děti,

mládež

a

rodiny

stručný popis opatření

- analýza potřeb
- zpracování projektového záměru krizového centra (zařízení
zaměřeného na poskytování pomoci dětem, mládeži a jejich
rodinám v nepříznivých životních situacích, kterou nedokáží
překonat obvyklým způsobem)
- realizace pilotní fáze projektu

předpokládané dopady

- zmírnění dopadu krizí na klienta a jeho okolí
- eliminace příčin poruch chování
- posilování
pozitivních
rodinných
vazeb,
rodičovských
rolí,vrstevnických vztahů
- zkvalitňování životních hodnot dětí a mládeže
- stabilizace zdravotního stavu a prevence relapsu nemoci

stručný popis cílové skupiny

děti a mládež s psychickými problémy, ohrožené sociálním
vyloučením a jejich rodiny a blízcí

předpokládané finanční
náklady

bude stanoveno v průběhu zpracování projektu; předběžný odhad
20 mil. Kč investiční náklady; 3 mil. Kč/rok provozní náklady

hlavní finanční zdroje

Finanční mechanismus EHP - Norsko

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé krizových a poradenských služeb, zástupci veřejné
správy a zařízení zdravotní péče v rámci pracovní skupiny

časový horizont

2008 – 2009 – zpracování projektu,zajištění finančních prostředků;
2009 – 2011 – budování zařízení, 2012 – 2013 zahájení provozu

předpokládané výstupy

zpracovaný projekt; vzniklé zařízení
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Seznam použitých zkratek:
ESF Evropský sociální fond
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj
IOP Integrovaný operační program
MK Ministerstvo kultury
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ Ministerstvo zdravotnictví
OSPOD orgán(y) sociálně-právní ochrany dětí
ROP Regionální operační program
ČSÚ Český statistický úřad
SF EU strukturální fondy Evropské unie
EU Evropská unie
EHP – Norsko Finanční mechanismus Evropského hospodářsko prostoru a Norska
NUTS 2 statistická územní jednotka region soudržnosti (Ústecký a Karlovarský kraj)
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