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 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 25. 6. 2008 od 10:10 hodin do 15:35 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/26Z/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.
Oldřich Bubeníček (KSČM)
3.
Petr Husák (ČSSD)
(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 2/26Z/2008
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.
Ing. René Budjače (ODS)
(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat

2.

Ing. Pavla Koudu (ČSSD)

(Hlasování: 49 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 3/26Z/2008
Tisková oprava usnesení č. 10/25Z/2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
tiskovou opravu usnesení č. 10/25Z/2008 v části, kde se původní text : „organizační zajištění
dostihového meetingu v rámci dostihového dne „Cena hejtmana Ústeckého kraje“ mění na:
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„organizační zajištění dostihového meetingu „Cena hejtmana Ústeckého kraje“ v rámci
dostihového dne.“
(Hlasování: 48 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 4/26Z/2008
Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 103/25Z/2008 ze dne 30.4.2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 103/25Z/2008 Dotační program Podpora sociálně
- zdravotních služeb 2008 – vyhodnocení takto:
v části usnesení rozhoduje v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace v programu
Podpora sociálně-zdravotních služeb 2008 níže uvedeným organizacím:
se u položky:
Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení
Sídlo: Rybářské nám. 662/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 65081374
text „ve výši 250.000 Kč“ nahrazuje textem „300.000 Kč“.
Ostatní text usnesení č. 103/25Z/2008 ze dne 30. dubna 2008 zůstává beze změn.
(Hlasování: 45 – 1 – 4) návrh byl přijat
Usnesení č. 5/26Z/2008
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 26. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 6/26Z/2008
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 35/6Z/2005 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2004
2. Usnesení č. 12/11Z/2006 Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Ústeckého kraje
3. Usnesení č. 23/12Z/2006 B Projekt „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“ podpořený v
rámci Opatření 4.2 Specifické vzdělávání OP RLZ, v grantovém schématu Ministerstva
životního prostředí „Síť environmentálních informačních a poradenských center“, jeho
realizace, financování a personální obsazení
4. Usnesení č. 69/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 62/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
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6. Usnesení č. 33/23Z/2007 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 43/23Z/2007 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 23/24Z/2008 Rozdělení dotací v rámci Programu podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2008
9. Usnesení č. 30/24Z/2008 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 33/24Z/2008 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 34/24Z/2008 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 35/24Z/2008 B Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 36/24Z/2008 C Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 37/24Z/2008 C Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 38/24Z/2008 C Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 39/24Z/2008 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 40/24Z/2008 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 41/24Z/2008 B Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 42/24Z/2008 C Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 43/24Z/2008 B Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 7/25Z/2008 B Finanční příspěvek Ústeckého kraje na činnost jednotek Sborů
dobrovolných hasičů obcí
22. Usnesení č. 20/25Z/2008 B Poskytnutí kontokorentního úvěru pro Ústecký kraj
23. Usnesení č. 21/25Z/2008 B Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj
24. Usnesení č. 23/25Z/2008 B, C Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke
společnosti Krajská zdravotní, a.s.
25. Usnesení č. 78/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 99/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 64/21Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.12.2008
2. Usnesení č. 30/23Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.3.2009
(Hlasování: 46 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 7/26Z/2008
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědom í
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 3. 4. 2008 do 4. 6. 2008.
(Hlasování: 34 – 0 – 7) návrh byl přijat
Usnesení č. 8/26Z/2008
Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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(Hlasování: 38 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 9/26Z/2008
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2007 bez výhrad.
B) bere na vědom í
údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu.
(Hlasování: 34 – 1 – 10) návrh byl přijat
Usnesení č. 10/26Z/2008
Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2009 - 2013
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2009 – 2013 dle příloh č. 1– 4 tohoto usnesení.
(Hlasování: 32 – 0 – 13) návrh byl přijat
Usnesení č. 11/26Z/2008
Informace o Krajské zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědom í
předloženou Zprávu o činnosti Krajské zdravotní, a.s. za duben a květen roku 2008.
B) ukládá
Ing. Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje a Ing. René Budjačovi, členu Rady
Ústeckého kraje, písemně odpovědět na otázky z jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 25. 7. 2008
(Hlasování: 47 – 0 – 3) návrh byl přijat
Usnesení č. 12/26Z/2008
Informace o stavu zdravotnictví na území Ústeckého kraje 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědom í
předloženou zprávu „Zdravotnictví na území Ústeckého kraje 2007“.
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I.

Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a.s. peněžitým
vkladem

Usnesení č. 13/26Z/2008
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle §36 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení majetkové účasti a o peněžitém vkladu ve výši 72 mil. Kč do
společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ
401 13, IČ: 25488627.

B) ukládá
aby rozhodla jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajská
zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ:
25488627 o zvýšení základního kapitálu ve smyslu bodu A). tohoto usnesení
Termín: 2. 7. 2008
II.

Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2008 v části IV. ze dne
30.4.2008

Usnesení č. 14/26Z/2008
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2008 Výkon zakladatelských funkcí
Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s., v části IV. Zajištění financování
projektů společnosti Krajská zdravotní, a.s. předkládaných v rámci ROP Severozápad takto:
text usnesení v části IV „souhlasí s rozšířením financování projektů společnosti Krajská
zdravotní, a.s. předkládaných v rámci ROP Severozápad z cizích zdrojů (úvěr, úvěrový
rámec, bankovní garance apod.) až do výše 750 mil. Kč s tím, že toto financování finančních
potřeb společnosti se nezapočítává do limitu 250 mil. Kč dle usnesení ZÚK 32/16Z/2006“
se nahrazuje textem
„souhlasí s rozšířením financování projektů společnosti Krajská zdravotní, a.s.
předkládaných v rámci různých dotačních titulů (např. ROP, IOP, Norské fondy apod.)
z cizích zdrojů (úvěr, úvěrový rámec, bankovní garance apod.) až do výše 1.050 mil. Kč
s tím, že toto financování finančních potřeb společnosti se nezapočítává do limitu 250
mil. Kč dle usnesení ZÚK 32/16Z/2006“.
(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 12 a 13

Usnesení č. 15/26Z/2008
Informace o stavu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních
společností v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
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Informaci o stavu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných
těžebních společností v Ústeckém kraji“.
(Hlasování: 41 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 16/26Z/2008
Žádosti o finanční příspěvky z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
1. 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: Základní škola, Jakuba Arbesa, příspěvková organizace
IČ: 47326204
sídlo: Jakuba Arbesa 2454, Most
výše dotace: 75 000,- Kč
název projektu (akce): Prezentační technika a hlasovací systém pro podporu a
zkvalitnění výuky
2. 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 Otvice
IČ: 00262064
sídlo: Školní 95, 431 11 Jirkov
výše dotace: 500 000,- Kč
název projektu (akce): Odstranění škod po zrušené železniční trati
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: město Žatec
IČ: 265781
sídlo: nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): 51. žatecká dočesná
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 Třebívlice
IČ: 264539
sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
výše dotace: 165 000,- Kč
název projektu (akce): Obnovení tradice vinobraní po sto letech
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 Roudnice nad Labem
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IČ: 00264334
sídlo: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): Roudnické vinobraní a Roudnice na řece času
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: Kuprospěchu, o.s.
IČ: 26649241
sídlo: Bělohorská10, 430 01 Chomutov
výše dotace: 230 000,- Kč
název projektu (akce): Kompletní projektová dokumentace pro rekonstrukci
kulturního a sociálního centra v Chomutově
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: obec Františkov nad Ploučnicí
IČ: 555941
sídlo: 407 23 Františkov nad Ploučnicí
výše dotace: 300 000,- Kč
název projektu (akce): Vybudování dětského hřiště
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: ICE DOGG, s.r.o.
IČ: 63217791
sídlo: Široká 36/5, 110 00 Praha 1
výše dotace: 250 000,- Kč
název projektu (akce): Jet Ski Grand Prix (distanční závod na vodních skútrech
z Ústí do Děčína)
9. 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: Svazek obcí Vejprtska
IČ: 47793040
sídlo: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
výše dotace: 1 300 000,- Kč
název projektu (akce): Systémová informovanost občanů (bezdrátové rozhlasy a
kamerové systémy)
10. 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: Ski CLUB LITVÍNOV, o.s.
IČ: 63124858
sídlo: Studentská 758, 436 01 Litvínov
výše dotace: 280 000,- Kč
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název projektu (akce): Zakoupení a instalace lyžařského vleku
11. 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: Ski CLUB LITVÍNOV, o.s.
IČ: 63124858
sídlo: Studentská 758, 436 01 Litvínov
výše dotace: 760 000,- Kč
název projektu (akce): Oprava ubytovacího zařízení
12. 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: Mikroregion Cínovec
IČ: 71214429
sídlo: Ruská 264, 417 01 Dubí
výše dotace: 419 000,- Kč
název projektu (akce): Bezdrátové rozhlasy
13. 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: Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov
IČ: 6228870
sídlo: Studentská 640, 436 67 Litvínov
výše dotace: 980 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce laboratoře biologie
14. 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: Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov
IČ: 6228870
sídlo: Studentská 640, 436 67 Litvínov
výše dotace: 420 000,- Kč
název projektu (akce): Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení na školní
hřiště včetně běžecké dráhy
15. 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: městys Ročov
IČ: 00265446
sídlo: Ročov čp. 121, 439 67 Ročov
výše dotace: 330 000,- Kč
název projektu (akce): Výměna oken v mateřské škole
16. o poskytnutí 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 Obrnice
IČ: 266116
sídlo: Mírová 70, 435 21 Obrnice
výše dotace: 1 182 000,- Kč
název projektu (akce): Kamerový systém s propojením na Městskou policii v
Mostě
17. 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: TJ Lokomotiva Most, o.s.
IČ: 47325178
sídlo: Ke Koupališti 1257/4
výše dotace: 487 000,- Kč
název projektu (akce): Oprava ploché střechy sportovní haly
18. 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: statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00051531
sídlo: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
výše dotace: 600 000,- Kč
název projektu (akce): Sanace zatrubněného potoka Strážky - Habrovice
19. 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: statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00051531
sídlo: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
výše dotace: 3 100 000,- Kč
název projektu (akce): Sanace zdi v ulici Elišky Krásnohorské
20. 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: statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00051531
sídlo: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
výše dotace: 712 000,- Kč
název projektu (akce): Stanoviště sběru komunálního odpadu „Neštěmice – sídliště
Na Skalce“
21. 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: statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00051531
sídlo: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
9

výše dotace: 586 000,- Kč
název projektu (akce): Stanoviště sběru komunálního odpadu „Všebořice – ulice
Spartakiádní
22. 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: statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00051531
sídlo: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
výše dotace: 820 000,- Kč
název projektu (akce): Stanoviště sběru komunálního odpadu „Na Skřivánku –
ulice SNP“
23. 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: AK Chemopetrol Litvínov
IČ: 63125366
sídlo: Studentská 758, 436 01 Litvínov
výše dotace: 1 310 000,- Kč
název projektu (akce): Vybavení – atletika Litvínov
24. 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 Mikulov
IČ: 266485
sídlo: Tržní náměstí 27, 419 01 Mikulov
výše dotace: 1 627 000,- Kč
název projektu (akce): Dlouhodobá údržba místních komunikací a parkovacích
ploch v lyžařském středisku (nákup traktoru a příslušenství)
25. 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: obec Měcholupy
IČ: 265233
sídlo: Měcholupy 12
výše dotace: 4 136 000,- Kč
název projektu (akce): Výstavba pochůzných komunikací
26. 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 Kovářská
IČ: 261947
sídlo: nám. J. Švermy 64, Kovářská
výše dotace: 208 000,- Kč
název projektu (akce): Rozšíření veřejného rozhlasu a doplnění o bezpečnostní
komponenty
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27. 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 Mikulov
IČ: 266485
sídlo: Tržní náměstí 27, Mikulov
výše dotace: 280 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce oken a dveří na obecním bytovém domě
28. 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 Velké Březno
IČ: 267139
sídlo: Děčínská 211, Velké Březno
výše dotace: 390 000,- Kč
název projektu (akce): Dětské hřiště a zeleň
29. 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: obec Údlice
IČ: 262153
sídlo: Náměstí 12, Údlice
výše dotace: 931 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce části veřejného osvětlení
30. 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: TJ Sokol Údlice
IČ: 526339
sídlo: Revoluční 35, Údlice
výše dotace: 450 000,- Kč
název projektu (akce): Napojení areálu fotbalového hřiště na veřejnou kanalizaci
31. 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: Český veslařský svaz
IČ: 48136794
sídlo: Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov
výše dotace: 3 000 000,- Kč
název projektu (akce): Račice – povrch pro in-line brusle
32. 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 Mikulov
IČ: 266485
sídlo: Tržní náměstí 27, Mikulov
výše dotace: 370 000,- Kč
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název projektu (akce): Rekonstrukce okenních výplní na budově OÚ Mikulov
33. 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: Občanské sdružení Poláčkova 24-30
IČ: 22737553
sídlo: Poláčkova 26, Ústí nad Labem
výše dotace: 370 000,- Kč
název projektu (akce): Výstavba areálu pro volnočasové aktivity
34. 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: obec Vilémov
IČ: 262200
sídlo: Náměstí čp. 1, Vilémov
výše dotace: 300 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce bytu pro tělesně postižené osoby
35. 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: Statutární město Děčín
IČ: 261238
sídlo: Mírové náměstí 1175/5, Děčín
výše dotace: 30 000,- Kč
název projektu (akce): Workshop v rámci evropského týdne
36. 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: OHK Děčín
IČ: 60279699
sídlo: Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín
výše dotace: 256 000,- Kč
název projektu (akce): Regionální výstava škol a podniků Preferované řemeslo
37. 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 Pesvice
IČ: 673323
sídlo: Jirkov
výše dotace: 110 000,- Kč
název projektu (akce): Obnova hřiště v obci
38. 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: ZŠ Dubí 1
IČ: 46071156
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sídlo: Školní náměstí 177, 417 01 Dubí
výše dotace: 3 000 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce sportovního hřiště
39. 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: Konfederace politických vězňů
IČ: 417581
sídlo: Škrétova 6, 120 00 Praha
výše dotace: 90 000,- Kč
název projektu (akce): Činnost 8 poboček v Ústeckém kraji
(Hlasování: 30 – 0 – 13) návrh byl přijat
Usnesení č. 17/26Z/2008
Mimořádná dotace obcím Ústeckého kraje na revitalizaci infrastruktury
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů o
poskytnutí mimořádné účelové dotace obcím Ústeckého kraje na revitalizaci infrastruktury dle
přílohy č. 5 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci usnesení A)
Termín: 30. 9. 2008
(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 18/26Z/2008
Dary pro složky Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
poskytnutí věcných darů dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v níže uvedeném rozsahu, pro činnost složek
Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, předložit darovací smlouvy,
jehož předmětem je darování movitého majetku „dle přílohy č. 6 tohoto usnesení“, k
podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2008

(Hlasování: 42 – 0 – 0) návrh byl přijat
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Usnesení č. 19/26Z/2008
Převod nadbytečného movitého majetku obcím na území Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
poskytnutí daru movitého majetku (odvlhčovačů a vysoušečů) dle § 36 písm. b) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uvedeného „dle
přílohy č. 7 tohoto usnesení“, v celkové hodnotě 3.527.770,80 Kč 106 obcím Ústeckého
kraje.
B) ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit darovací smlouvy, jehož
předmětem je darování movitého majetku „dle přílohy č. 7 tohoto usnesení“, k podpisu
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2008
(Hlasování: 40 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 20/26Z/2008
Dopravní obslužnost autobusová – rozsah základní dopravní obslužnosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti autobusovou dopravou
pro území Ústeckého kraje pro roky 2007 – 2014 tak, že za základní dopravní obslužnost
mohou být považovány spoje na linkách zařazených do oblastí Ústeckého kraje dle
aktualizovaného dokumentu dle předloženého materiálu, přičemž maximální rozsah
dopravního výkonu spojů splňujících zákonné kritérium pro zařazení do základní dopravní
obslužnosti podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
bude maximálně 19 400 000 km.
(Hlasování: 40 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 21/26Z/2008
Uzavření smlouvy o spolupráci při restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při restaurování vitráží horní řady oken děkanského chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě mezi Ústeckým krajem a Národním památkovým
Ústavem se sídlem v Praze, Valdštejnské náměstí 3, IČ: 75032333, dle přílohy č. 8 tohoto
usnesení.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o darování okenních vitráží, uvedených v příloze č. 9 tohoto usnesení, Národnímu
památkovému Ústavu se sídlem v Praze, Valdštejnské náměstí 3, IČ: 75032333, za podmínek
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stanovených ve Smlouvě o spolupráci při restaurování vitráží horní řady oken děkanského
chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, schválené dle bodu A) tohoto usnesení.
C) ukládá
radě kraje rozhodovat o průběžném uzavírání darovacích smluv tak, aby byly splněny
podmínky stanovené ve Smlouvě o spolupráci při restaurování vitráží horní řady oken
děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, schválené dle bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: průběžně
(Hlasování: 43 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 22/26Z/2008
Spolupráce s provincií Anhui (Čínská lidová republika)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení č. 13/22Z/2007 podle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Memorandum mezi Ústeckým krajem a
Čínskou provincií Anhui dle přílohy č.10 tohoto usnesení.
na
podle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, „Letter of intent“ (Dopis o záměru) mezi Ústeckým krajem a čínskou
provincií Anhui dle přílohy č. 11 tohoto usnesení a „Deklarace o spolupráci“ dle přílohy č. 12
tohoto usnesení.
(Hlasování: 38 – 2 – 3) návrh byl přijat
Usnesení č. 23/26Z/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 Radonice do 31. 12. 2009
2. Územní plán obce Dolní Habartice do 31. 5. 2009
3. Územní plán obce Horní Habartice do 31. 12. 2009
4. Územně plánovací dokumentace Ludvíkovice do 30. 9. 2009
5. Územní plán obce Malá Veleň do 30. 6. 2009
6. Územní plán města Meziboří do 30. 10. 2009
7. Územní plán obce Františkov nad Ploučnicí do 30. 6. 2009
8. Územní plán obce Opočno do 31. 12. 2009
9. Územní plán obce Verneřice do 30. 6. 2009
10. Územní plán obce Janov do 31. 12. 2009
11. Územní plánovací dokumentace obce Veselé do 31. 12. 2009
12. Územní plán obce Heřmanov do 30. 6. 2009
13. ÚPO Nové Dvory-Chvalín do 31. 12. 2009
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14. Územní plán obce Merboltice do 30. 6. 2009
15. Územní plán obce Drahobuz do 30. 6. 2009
16. Kompletní územní plán v obci Lišany do 31. 12. 2009
17. Územní plán obce Polerady do 31. 12. 2009
18. Územně plánovací dokumentace obce Račiněves do 30. 6. 2009
19. Úplný územní plán obce Brodec do 30.6.2009
20. ÚPD Vlastislav do 31. 3. 2009
21. Územní plán obce Měděnec do 30. 6. 2009
22. Zpracování územního plánu obce Doubice do 30. 6. 2009
23. Územní plán Světec (změna územního plánu) do 31. 5. 2009
24. Územní plán obce Mašťov do 31. 12. 2009
25. Územní plán obce Okounov do 30. 6. 2009
26. Územní plán sídelních útvarů Píšťany, Žalhostice, Velké Žernoseky“ do 30. 6. 2009
27. Zpracování územně plánovací dokumentace obce Markvartice, okres Děčín“do 30. 6. 2009
28. Změna územního plánu sídelního útvaru Ryjice do 31. 3. 2009
(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 24/26Z/2008
Operační program Vzdělávaní pro konkurenceschopnost (OPVK) – návrh poskytnutí dotací v 1.
výzvách globálních grantů Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených v 1. výzvě
Globálního grantu v oblasti podpory 1.1 Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém
kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č.
13 tohoto usnesení.
2. O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených v 1. výzvě
Globálního grantu v oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 14 tohoto usnesení.
3. O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených v 1. výzvě
Globálního grantu v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost dle přílohy č. 15 tohoto usnesení.
B) ukládá
Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k zajištění realizace části A) tohoto usnesení
Termín: 30. 9. 2008
(Hlasování: 42 – 1 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 25/26Z/2008
Změna (posunutí) termínu přijímání žádosti o dotaci na rok 2008 z „Programu podpory směrů
rozvoje zemědělských oblastí a venkova v Ústeckém kraji na rok 2008 - 2013“,
schváleného usnesením ZÚK ze dne 30. 4. 2008 v bodu č.30/25Z/2008
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
změnit termín přijímání žádosti o dotaci na rok 2008 z „Programu podpory směrů rozvoje
zemědělských oblastí a venkova v Ústeckém kraji na rok 2008 - 2013“ z původního termínu
přijímání žádostí dnem 16. 5. 2008 až 30. 5. 2008 na termín 2. 6. 2008 až 30. 8. 2008.
(Hlasování: 44 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 26/26Z/2008
Protipovodňová opatření – převod studií a dokumentací na Povodí Labe, s.p., a Povodí Ohře, s. p.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1) 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 státním
podnikem Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, pro
studie a dokumentace vztahující se k řešení protipovodňových opatření na území
Ústeckého kraje v hodnotě 14 061 306,13 Kč dle předloženého materiálu
2) 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 státním
podnikem Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, pro studie a
dokumentace vztahující se k řešení protipovodňových opatření na území Ústeckého kraje
v hodnotě 1 560 176,08 Kč dle předloženého materiálu.

B)

ukládá
Ing. Taťáně Krydlové, pověřené vedením odboru životního prostředí a zemědělství, učinit
všechny nezbytné úkony nutné k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2008

(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 27/26Z/2008
Návrh dodatku ke smlouvě k Programu EVVO na rok 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,
o uzavření „Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace“ se subjektem Schola
Humanitas č. 1445/2007.

B)

ukládá
Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci „Dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace“.
Termín: 30. 7. 2008

(Hlasování: 40 – 0 – 1) návrh byl přijat
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Usnesení č. 28/26Z/2008
Návrhy na poskytnutí dotací a návrhy na dodatky ke smlouvám již poskytnutých dotací z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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 Zabrušany, IČO: 00266647
Sídlo: 417 71 Zabrušany č.p 1
Projekt: realizace stavby „Kanalizace Zabrušany II. a III: etapa “
Výše dotace: 2 000 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
2. Obec Dubí, IČO: 00266281
Sídlo: Ruská č. p. 264, 417 01 Dubí
Projekt: realizace stavby „Oprava havárie zakrytého profilu Mstišovského potoka na
náměstí Svobody ve Mstišově“
Výše dotace: 811 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
3. Obec Třebívlice, IČO: 00264539
Sídlo: Komenského nám. Č.p. 17, 411 15 Třebívlice
Projekt: realizace stavby „Vodovod a kanalizace pro 9RD a v ul. Pod vinící“
Výše dotace: 608 035 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
4. Město Vejprty, IČO: 00262170
Sídlo: Tylova č.p. 870/6, 431 91 Vejprty
Projekt: vyhotovení PD stavby „Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka“
Výše dotace: 129 500 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
5. Město Bohušovice nad Ohří, IČO: 00263362
Sídlo: Husovo nám. č.p. 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Projekt: podpora realizace „Bohušovice nad Ohří - protipovodňová opatření“
Výše dotace: 2 000 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
6. Město Budyně nad Ohří, IČO: 00263427
Sídlo: Mírové nám. č.p. 65, 411 18 Budyně nad Ohří
Projekt: podpora realizace stavby „Budyně nad Ohří - III. etapa kanalizace“
Výše dotace: 3 225 000 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:
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1. Ke smlouvě č. 1731/2007, uzavřenou s obcí Tisá, dodatek č. 1
- změna termínu dokončení projektu z 30. 6. 2008 na 30. 6. 2009
2. Ke smlouvě č. 39/2005/FVH, uzavřenou s obcí Žitenice, dodatek č. 1
- změna termínu dokončení projektu z 31. 12. 2007 na 30. 9. 2008
3. Ke smlouvě č. 219/2008, uzavřenou s obcí Dolánky nad Ohří, dodatek č. 1
- změna termínu dokončení projektu z 31. 5. 2008 na 31. 10. 2008.
Poskytnutí dotací a platnost dodatků smluv u již poskytnutých dotací je podmíněno uzavřením
smluv, jejichž návrhy jsou obsaženy v příloze č. 16 tohoto usnesení.
(Hlasování: 38 – 1 – 3) návrh byl přijat
Usnesení č. 29/26Z/2008
Návrh na vyplacení příspěvku na hospodaření v lesích za rok 2007 Statutárnímu městu
Chomutov
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 22/20Z/2007 ze dne 27.6.2007 v bodu A/5
5. Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ 00261971
Výše příspěvku 6 796 190,- Kč

B)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 6 701 550 Kč pro
Statutární město Chomutov, obsažené v příloze č. 17 tohoto usnesení.

C)

ukládá
Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci „Smluv o
poskytnutí neinvestiční dotace“ schválených dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 8. 2008

(Hlasování: 40 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 30/26Z/2008
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2008 až 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje a vyhlašuje
1. Program podpory na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2008-2009 dle
přílohy č. 18 tohoto usnesení.
2. Vzory smluv dle přílohy č. 19 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Ing. Taťáně Krydlové, pověřené vedením odboru životního prostředí a zemědělství, zajistit
vyhlášení schváleného „Programu na poskytování podpor na hospodaření v lesích
v Ústeckém kraji na období 2008-2009“
Termín: 7. 7. 2008
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(Hlasování: 37 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 31/26Z/2008
Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o sloučení
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Základní škola praktická, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673 příspěvková
organizace
Sídlo: Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673, PSČ 407 22
IČ: 65 082 061
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková
organizace
Sídlo: Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, PSČ 407 21
IČ: 63 155 931
a to dnem 1. září 2008.
Majetek, práva a závazky Základní školy praktické, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673,
příspěvková organizace přecházejí na přejímací Speciální základní školu, Česká Kamenice,
Jakubské nám. 113, příspěvková organizace. Název právnické osoby vykonávající činnost
školy nebo školského zařízení po sloučení: Speciální základní škola, Česká Kamenice,
Jakubské nám. 113, příspěvková organizace.

B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2008

(Hlasování: 33 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 32/26Z/2008
Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d l o
o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje:
• městu Litoměřice ve výši 10 000,- Kč pro:
Základní škola Litoměřice, Na Valech 53,
• městu Štětí ve výši 24 000,- Kč pro:
Základní škola Štětí, Školní 559, okr. Litoměřice,
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• statutárnímu městu Chomutov ve výši 27 000,- Kč pro:
Základní škola Chomutov, Školní ulice 1480,
• obci Údlice, ve výši 19 000,-Kč pro:
Základní škola Údlice, okr. Chomutov,
• statutárnímu městu Děčín v celkové výši 40 400,- Kč pro:
Základní škola Děčín VI., Na Stráni 879/2, příspěvková organizace, ve výši 30 500,Kč,
Základní škola Děčín VIII., Vojanova 178/12, příspěvková organizace, ve výši
9 900,- Kč,
• statutárnímu městu Most v celkové výši 22 500,-Kč pro:
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace, ve výši 10 500,-Kč,
Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace, ve výši 12 000,- Kč,
• městu Kadaň ve výši 12 000,- Kč pro:
Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov,
• městu Klášterec v celkové výši 23 500,- Kč pro:
Základní školu Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov,
• obci Nové Sedlo ve výši 5 500,- Kč pro:
Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okr. Louny, příspěvková organizace,
• městu Louny ve výši 38 500,- Kč pro:
Základní škola Louny, Školní 2426,
• městu Lovosice ve výši 10 500,- Kč pro:
Základní škola Lovosice, Všehrdova 1,
• obci Povrly v celkové výši 6 500,- Kč pro:
Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková
organizace,
v rámci Programu aktivního života PAŽIT.
B) u k l á d á
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008
(Hlasování: 38 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 33/26Z/2008
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 230/2008 o poskytnutí neinv. dotace v rámci Programu podpory
regionální kulturní činnosti na rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) schvaluje
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 230/2008 o poskytnutí neinv. dotace v rámci Programu
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008 dle přílohy č. 20 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

(Hlasování: 38 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 34/26Z/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) schválilo
1. změnu závazného ukazatele – termínu dokončení prací na zachování či obnově kulturní
památky – položky č. 20 usnesení č. 38/25Z/2008: Ing. Miroslav Perout, záchrana
a obnova zámku čp. 54 v Korozlukách, z původního termínu „do 31. 12. 2008“ na nový
termín „do 31. 5. 2009“.
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. 23 usnesení č. 38/25Z/2008: Polesí Střekov, a.s., rekonstrukce jižní budovy frontálního
křídla zámku v Libouchci, z původní: „včetně DPH“ na nově „bez DPH“.
3. změnu závazného ukazatele – spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově
kulturní památky ve výši min 30 % skutečných celkových nákladů bez DPH – položky č. 6
usnesení č. 38/25Z/2008: Město Výsluní, oprava střechy boční lodi a krovu sakristie a
kaple kostela sv. Václava ve Výsluní, z původní: „bez DPH“ na nově „včetně DPH“.
B) ukládá
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
(Hlasování: 41 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 35/26Z/2008
Změna usnesení Zastupitelstva ÚK č. 41/25Z/2008 ze dne
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

30.4.2008

A) souhlasí
se změnou
1. usnesení č. 41/25Z/2008 ze dne 30.4.2008 v bodě A) u projektu číslo 4 takto: Integrovaná
SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra
výše celkových nákladů: 58 300 tis. Kč
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2. usnesení č. 41/25Z/2008 ze dne 30.4.2008 v bodě A) u projektu číslo 16 takto: Dětský
domov, Vysoká Pec, REKO hlavní budovy a příjezdové cesty
výše celkových nákladů: 32 200 tis. Kč
3. usnesení č. 41/25Z/2008 ze dne 30.4.2008 v bodě A) u projektu číslo 24 takto: Oblastní
muzeum v Lounech p.o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně
výše celkových nákladů: 52 900 tis. Kč
B) zmocňuje
náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Petra Fialu, k zabezpečení veškerých potřebných
úkonů k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: průběžně
(Hlasování: 36 – 0 – 1) návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 36/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- pozemek: p. p. č. 30 o výměře 417 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: vodní
nádrž umělá,
- pozemek: p. p. č. 31/1 o výměře 4754 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha,
- pozemek: p. p. č. 32/3 o výměře 1654 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha,
obec Krásná Lípa, k. ú. Zahrady, zapsaných na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín 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. 4397-228/07
Dodatek č. 1 Mgr. Milana Špičky ze dne 29. února 2008: 500.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 500.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 150.000,- 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.

2.
Usnesení č. 37/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006

B)

rozhoduje
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o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby,
a to:
- budova: č.p. 1538 na p.č. 3184, část obce Teplice, způsob využití: bydlení
- pozemek: p.č. 3184 o výměře 319 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
obec Teplice, k. ú. Teplice, zapsaných na LV č. 8065 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek prodeje
souboru nemovitých věcí specifikovaných v bodu A) 2. tohoto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 3059-029/2006,
Ing.Vladimíra Nováka ze dne 28. 2. 2006: 5.000.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 6.500.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 1.650.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
400 01 Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, příspěvková organizace, IČ: 00829048,
příspěvková organizace k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí.

3.
Usnesení č. 38/26Z/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 do SJM manželům
Rudolfu Mandákovi a Věře Mandákové, oba bytem Bystřická 103/11, 417 31
Novosedlice,
- pozemek: p.p.č. 565/17 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
(oddělen z p.p.č. 565/1 o výměře 4853 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 831-1010/2007 ze
dne 14.11.2007)
obec Novosedlice, k.ú. Novosedlice, zapsaná na LV č. 786 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 13.132,- Kč
a o vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, 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 v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2008

4.
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Usnesení č. 39/26Z/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 manželům
Magdaleně Zapletalové a Zdeňku Zapletalovi, oba bytem Úhošťany 45, Kadaň, PSČ 432
01, a to:
- pozemek: p.p.č. 325/6 o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
(oddělená z p.p.č. 325 o výměře 46552 m2, ostatní plocha, silnice geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 252-080/2007 ze dne 25. 4. 2007)
obec Kadaň, k.ú. Úhošťany, zapsaná na LV č. 119 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 7.146,- Kč a o vyjmutí ze
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, 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 v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2008

5.
Usnesení č. 40/26Z/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
usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Městu Kryry, se sídlem
Kryry, Hlavní 1, PSČ 439 81, IČ: 00265080 a to:
- pozemek: p.p.č. 3957/8 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
(oddělen z p.p.č. 3957/6 o výměře 4416 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 759-33/2007 ze dne
20. 3. 2007)
obec Kryry, k.ú. Kryry, zapsané na LV č. 143 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
za kupní cenu 7.366,--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.
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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 v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008

6.
Usnesení č. 41/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a Statutárním
městem Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ: 00261891 na budoucí
prodej (převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 2544/1 o výměře cca 2300 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsaná na LV č. 4837 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu dle
znaleckého posudku, znalečného a daně z převodu nemovitosti.

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 prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2008

7.
Usnesení č. 42/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a Statutárním
městem Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ: 00261891 na budoucí
prodej (převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 461/1 o výměře cca 1100 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsaná na LV č. 4837 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu dle
znaleckého posudku, znalečného a daně z převodu nemovitosti.

B)

ukládá
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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 prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2008

8.
Usnesení č. 43/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a Statutárním
městem Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ: 00261891 na budoucí
prodej (převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1206 o výměře cca 2200 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportoviště a rekreační plocha
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsaná na LV č. 2430 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu dle
znaleckého posudku, znalečného a daně z převodu nemovitosti

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 prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2008

9.
Usnesení č. 44/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a společností
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, Správa Chomutov,
Kochova 3975, PSČ: 430 01, IČ: 65993390 na budoucí prodej (převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 762/1 o výměře cca 317 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
obec Postoloprty, k.ú. Postoloprty zapsané na LV č. 291 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny za kupní cenu stanovenou dle aktuálního cenového
věstníku MF ČR.

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.
Termín: 31. 10. 2008

(Hlasování: 30 – 0 – 3) návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 1-9
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10.
Usnesení č. 45/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 52/6Z/2005 ze dne 29.6.2005.

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. 3960-081/06
Dodatek č.1 ze dne 1.5.2008, ve správě příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická
poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice,
příspěvková organizace, se sídlem Lípová 651/9, Teplice 415 01, IČ: 61515809.

C)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: č.p. 150, způsob využití: bydlení, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1433,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1421,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1422,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1423,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1425,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1426,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1428,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1429,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1434,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1612,
- pozemek: p.p.č. 1416 o výměře 224 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: vodní
nádrž přírodní, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje
2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1417 o výměře 3100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje
2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1418 o výměře 1639 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního
zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1420 o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.
stupně,
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- pozemek: p.p.č. 1421 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1422 o výměře 69 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1423 o výměře 894 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1425 o výměře 281 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1426 o výměře 286 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1427 o výměře 389 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního
zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1428 o výměře 222 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1429 o výměře 221 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1431 o výměře 277 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.
stupně,
- pozemek: p.p.č. 1433 o výměře 190 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1434 o výměře 260 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1605 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního
zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1612 o výměře 101 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín, zapsaných na LV č. 19 u Katastrální úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitostí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena, dle znaleckého posudku č. 3960-081/06 Dodatek č.1 Mgr. Milana
Špičky ze dne 1.května 2008: 500.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 500.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze snížit nejnižší podání: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 150.000,- Kč
5. Práva třetích osob: v areálu je přihlášena k trvalému pobytu rodina Níčových – nájemní
smlouva na objekt č.p. 150 (pronájem 78,93 m2 obytné plochy)
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Pedagogickopsychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, k datu ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
(Hlasování: 29 – 0 – 6) návrh byl přijat

11.
Usnesení č. 46/26Z/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) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje paní Hedvice Ostrovské,
bytem: V Oblouku 588/21, 400 07 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 1017/114 o výměře 219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha, (pozemek p.č. 1017/114 byl oddělen z pozemku p.č.
1017/111 o výměře 3145 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 785-81/2002)
obec Ústí nad Labem, k.ú. Bukov, zapsaný na LV č. 1503 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu
136.142,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace, Střední
škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky, příspěvková organizace,
se sídlem Výstupní 3219/2, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 14451069 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: 30. 9. 2008

12.
Usnesení č. 47/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Travčice,
zastoupené Milošem Řepou, starostou obce, se sídlem Travčice 150, 412 01 Litoměřice, IČ:
00264504 na budoucí darování (převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 646/7 o výměře cca 50 m2 (zjednodušená evidence)
v k.ú. Travčice, obec Travčice, zapsané na LV č. 243 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, ve správě příspěvkové organizace Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

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: 30. 9. 2008

13.
Usnesení č. 48/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městem
Litvínov, zastoupené Mgr. Milanem Šťovíčkem, starostou města, se sídlem náměstí Míru 11,
436 91 Litvínov, IČ: 00266027 na budoucí darování (převod) nemovitostí, a to:
pozemek: část p.p.č. 2564/1 o výměře cca 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, zapsané na LV č. 2126 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most 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: 30. 9. 2008

14.
Usnesení č. 49/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Libochovice,
se sídlem nám. 5. května 48, 411 17 Libochovice, zastoupené Ing. Jaroslavem Benešem,
starostou města, IČ: 00263931, a to:
- stavební objekt SO 401 přeložka veřejného osvětlení v hodnotě 273.065,25 Kč vč. DPH
- stavební objekt SO 403 nasvětlení mostu v hodnotě 147.550,48 Kč vč. DPH
vše umístěné v obci Libochovice vybudované v rámci stavby „Libochovice, most ev. č.
237-025“.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí schválené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008

15.
Usnesení č. 50/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Židovice, se
sídlem Židovice 78, PSČ 411 83, zastoupená Dušanem Pollákem, starostou obce, IČ: 526479,
a to:
- pozemek: p.p.č. 405/3 o výměře 283 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 405/4 o výměře 343 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 405/5 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
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(pozemky p.č. 405/3, 405/4 a 405/5 byly odděleny z pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Židovice, a
to na základě geometrického plánu č. 159-87/2007 ze dne 6.12.2007)
vše v k.ú. Židovice nad Labem, obec Židovice, zapsaných na LV č. 270 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, 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 uvedený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008

16.
Usnesení č. 51/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a Obcí Málkov, se sídlem
Málkov-Zelená 3, PSČ 431 02, IČ 00262013 na budoucí darování (převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 800 o výměře cca 170 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Málkov, k.ú. Málkov u Chomutova zapsané na LV č. 374 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov

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 v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
budoucím darování (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2008

17.
Usnesení č. 52/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a Obcí Málkov, se sídlem
Málkov-Zelená 3, PSČ 431 02, IČ 00262013 na budoucí darování (převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 800 o výměře cca 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Málkov, k.ú. Málkov u Chomutova zapsané na LV č. 374 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov

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 v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
budoucím darování (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2008

18.
Usnesení č. 53/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Petrohrad,
se sídlem Petrohrad čp. 146, Petrohrad, PSČ 439 85, IČ: 480975 a to:
pozemek: p.p.č. 876/9 o výměře 2043 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek p.č. 876/9 byl oddělen z pozemku p.č. 876/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 228-49/2008 ze dne 15.2.2008)
obec Petrohrad, k.ú. Petrohrad, zapsané na LV č. 215 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.
-

2. o přijetí daru (převodu) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Petrohrad,
se sídlem Petrohrad čp. 146, Petrohrad, PSČ 439 85, IČ: 480975, a to:
pozemek: p.p.č. 876/6 o výměře 861 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek p.č. 876/6 byl oddělen geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 228-49/2008 ze dne 15.2.2008)
obec Petrohrad, k.ú. Petrohrad, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro obec Petrohrad 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
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. a přijetí daru
nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2008

(Hlasování: 30 – 0 – 5) návrh byl přijat

Hlasování společné k bodům 11-18

19.
Usnesení č. 54/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Chabařovice,
se sídlem Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice, IČ: 00556912, a to:
- pozemek: p.p.č. 1262/4 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (pozemek p.č. 1262/4 byl oddělen z pozemku p.č. 1262/2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1032-85/2007 ze dne 10.10.2007)
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsaný na LV č. 689 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 7. 2008

20.
Usnesení č. 55/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Lubenec, se sídlem: Podbořanská 51, Lubenec, 439 83, IČ: 00265217, a to:
- pozemek: p. p. č. 2406/1 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (díl „d“ oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007 z
p. p. č. 2381),
- pozemek: p. p. č. 2433 o výměře 2253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (díl „g“ oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007 z
p. p. č. 2433),
- pozemek: p. p. č. 2433 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (díl „l“ oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007 z
p. p. č. 81/11),
- pozemek: p. p. č. 2433 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(díl „h“ oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007 z p. p. č.
2379),
- pozemek: p. p. č. 2433 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (díl „k“ oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007 z
p. p. č. 2380/1),
obec Lubenec, k. ú. Lubenec, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro obec Lubenec 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 smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2008

21.
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Usnesení č. 56/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
Statutárního Města Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly,
IČ: 00261238, a to:
-

pozemek: p. p. č. 721/2 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
(p.p.č 721/2 byl oddělen z p.p.č. 721 o výměře 4647 m2 , druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: neplodná půda, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 640207/2007 ze dne 20.12.2007),

obec Děčín, k.ú. Děčín – Staré Město, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Děčín 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 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 v případě, že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí v bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: 30. 9. 2008

22.
Usnesení č. 57/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od ČEZ, a.s., se
sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČ: 45274649, a to:
- stavba: „Následná rekultivace odkaliště Vernéřov – obnovení silnice II. 224, 2. část“
umístěná na pozemkových parcelách v obci Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov zapsaných
na LV č. 194 (ČEZ, a.s.), LV č. 60000 (ČR, ÚZSVM) a LV č. 155 (ÚK, správa SÚS,p.o.)
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Kolaudační
rozhodnutí Městského úřadu v Kadani, č.j. OD 3604/04/Če ze dne 9. 9. 2004, právní moc
22. 10. 2004,
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)

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: 30. 9. 2008
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23.
Usnesení č. 58/26Z/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. 1104/1 o výměře 6342 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blatno, k.ú. Blatno u Chomutova, 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. 68/08 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. 1104/1 o výměře 6342 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blatno, k.ú. Blatno u Chomutova, 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: 30. 9. 2008

24.
Usnesení č. 59/26Z/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. 830/1 o výměře 28560 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
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B)

obec Děčín, k.ú. Březiny u Děčína, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
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.
souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 26/08/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: p.p.č. 830/1 o výměře 28560 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k.ú. Březiny u Děčína, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

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: 30. 9. 2008

25.
Usnesení č. 60/26Z/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. 1474/1 o výměře 18150 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Malá Veleň, k.ú. Malá Veleň, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
pozemek: p.p.č. 50 o výměře 3203 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Chřibská, k.ú. Horní Chřibská, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
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
1. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 22/08/UDC/BP a doložky
dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
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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. 1474/1 o výměře 18150 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Malá Veleň, k.ú. Malá Veleň, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
2. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 21/08/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: p.p.č. 50 o výměře 3203 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Chřibská, k.ú. Horní Chřibská, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smluv o
bezúplatném převodu, jejichž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 9. 2008

26.
Usnesení č. 61/26Z/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. 29 o výměře 1850 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Chřibská, k.ú. Horní Chřibská, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
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. 24/08/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:
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-

pozemek: p.p.č. 29 o výměře 1850 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Chřibská, k.ú. Horní Chřibská, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
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: 30. 9. 2008

27.
Usnesení č. 62/26Z/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. 837/1 o výměře 3027 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 837/2 o výměře 17647 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Kladruby, k.ú. Kladruby u Teplic, 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 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. 15/08/4120 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. 837/1 o výměře 3027 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 837/2 o výměře 17647 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Kladruby, k.ú. Kladruby u Teplic, 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 nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
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Termín: 30. 9. 2008

28.
Usnesení č. 63/26Z/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. 523/24 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
obec Světec, k.ú. Světec, 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,
- pozemek: p.p.č. 1506/17 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1506/18 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1705/2 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
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,
- pozemek: p.p.č. 432/1 o výměře 23221 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Světec, k.ú. Štrbice, 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 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. 37/08/4120 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. 523/24 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
obec Světec, k.ú. Světec, 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,
- pozemek: p.p.č. 1506/17 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1506/18 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
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-

pozemek: p.p.č. 1705/2 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
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,
- pozemek: p.p.č. 432/1 o výměře 23221 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Světec, k.ú. Štrbice, 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 nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 9. 2008

29.
Usnesení č. 64/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 59/21Z/2007 ze dne 26.9.2007

B)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Libochovice, se
sídlem nám. 5. května 48, 411 17 Libochovice, zastoupené Ing. Jaroslavem Benešem,
starostou města, IČ: 00263931, a to:
- budova: č.p. 574, část obce Libochovice, způsob využití: občanská vybavenost na st.p.č.
1161
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba na st.p.č. 1163
- budova: bez čp/če, způsob využití: zemědělská usedlost na st.p.č. 1164
- pozemek: st.p.č. 1161 o výměře 3 352 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 1163 o výměře 55 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 1164 o výměře 25 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 907/1 o výměře 1 690 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 907/2 o výměře 4 176 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 907/23 o výměře 3 466 m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 907/24 o výměře 737 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/25 o výměře 226 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/26 o výměře 291 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/27 o výměře 311 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
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pozemek: p.p.č. 907/28 o výměře 1 330 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/29 o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/30 o výměře 1 400 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/31 o výměře 323 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/32 o výměře 310 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/33 o výměře 194 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
obec Libochovice, k.ú. Libochovice, zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Libochovice a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková organizace, IČ: 00080195, se sídlem Dlouhá 75, 410 22 Lovosice k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí za podmínky
předkupního práva pro město Libochovice.
-

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí schválené v bodu B) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008

30.
Usnesení č. 65/26Z/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. 2490/5 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2490/6 o výměře 292 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, 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. 357/1 o výměře 7883 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 375/4 o výměře 246 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Michalovice, k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek, 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,
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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)

souhlasí
1. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 1832/2008 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. 2490/5 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2490/6 o výměře 292 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, 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,
2. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2078/2008 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. 357/1 o výměře 7883 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 375/4 o výměře 246 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Michalovice, k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek, 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 Smluv o
bezúplatném převodu, jejichž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008

31.
Usnesení č. 66/26Z/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. 3572/4 o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Krupka, k.ú. Krupka, 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 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 nemovitosti č. 45/08/4120 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. 3572/4 o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Krupka, k.ú. Krupka, 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 nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí znění smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2008

32.
Usnesení č. 67/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Ředitelství
silnic a dálnic ČR, s.p.o. se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ:
65993390, a to:
pozemek: podíl 17/18 z p.p.č. 3338/9 o výměře 319 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. 4887 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.

-

pozemek: p.p.č. 3338/10 o výměře 179 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území
- pozemek: p.p.č. 3338/11 o výměře 332 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. 3202 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 10. 2008

33.
Usnesení č. 68/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a společností
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o. se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 140 00,
IČ: 65993390 na budoucí přijetí daru (nabytí) nemovitostí, a to:
- pozemek: část p.p.č. 3338/5 o výměře cca. 375 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: část p.p.č. 3338/6 o výměře cca. 433 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území
- pozemek: část p.p.č. 3338/7 o výměře cca. 156 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: část p.p.č. 3338/12 o výměře cca. 33 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: část p.p.č. 3338/13 o výměře cca. 282 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: část p.p.č. 3338/14 o výměře cca. 970 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území
obec Roudnice na Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 3202 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, jejímž předmětem jsou nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2008

34.
Usnesení č. 69/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a společností
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupenou Ing. Renné
Komínkem, ředitelem Správy Chomutov, Kochova 3975, PSČ: 430 01, IČ: 65993390 na
budoucí přijetí daru (nabytí) nemovitostí, a to:
-

část komunikace č. I/7 v úseku od provozního staničení 88,132 km do UB 0233A8,
provozní staničení 80,959 km včetně větví u železničního přejezdu do ulice Kadaňská
v Chomutově délky km 0,027 a km 0,036,

pozemek: p.p.č. 642/5 o výměře 4840 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Křimov, k.ú. Křimov, zapsané na LV č. 6 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov,

-
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pozemek: p.p.č. 263/1 o výměře 18130 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 263/3 o výměře 197 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 263/4 o výměře 78 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Křimov, k.ú. Strážky u Křimova, zapsané na LV č. 11 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,
-

pozemek: p.p.č. 712/1 o výměře 6438 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 712/1 o výměře 3712 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 712/1 o výměře 4157 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Křimov, k.ú. Domina, zapsané na LV č. 268 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov,

-

pozemek: p.p.č. 273/1 o výměře 11991 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 273/2 o výměře 11923 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 273/4 o výměře 2433 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 273/6 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 273/7 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 273/8 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 273/9 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 273/10 o výměře 566 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Křimov, k.ú. Krásná Lípa u Křimova, zapsané na LV č. 139 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,
-

pozemek: p.p.č. 3624 o výměře 19921 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1456/1 o výměře 23976 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1456/11 o výměře 285 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1456/14 o výměře 264 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1456/15 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 77 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,

-

-

v pozemek: p.p.č. 1456/10 o výměře 475 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
pozemek: p.p.č. 1456/12 o výměře 296 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
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pozemek: p.p.č. 1456/16 o výměře 1323 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,
-

pozemek: p.p.č. 1456/13 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 331 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,

-

a svěření uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí.
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: 30. 9. 2008

35.
Usnesení č. 70/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. 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. 295 o výměře 319 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 295/1 o výměře 505 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
- budova: č.p. 16, část obce Cínovec, způsob využití: jiná stavba, umístěná na st.p.č. 295,
obec Dubí, k.ú. Cínovec , zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice 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.
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 Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice,
Komenského 491, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 491, Česká
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Kamenice, PSČ: 40721, IČ: 00412058 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
3. 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: p.p.č. 1143/15 o výměře 10766 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/16 o výměře 1615 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/17 o výměře 11919 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1143/18 o výměře 4187 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/19 o výměře 12695 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1143/22 o výměře 404 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/25 o výměře 6870 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/27 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/28 o výměře 618 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1143/34 o výměře 487 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1143/35 o výměře 222 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/36 o výměře 2981 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/37 o výměře 752 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/38 o výměře 380 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/39 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/40 o výměře 643 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/41 o výměře 339 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/42 o výměře 3640 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/43 o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/44 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/45 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1143/46 o výměře 3226 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití : jiná plocha,
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- pozemek: p.p.č. 1143/47 o výměře 624 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití : jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/48 o výměře 813 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/49 o výměře 227 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/50 o výměře 361 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/51 o výměře 301 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/52 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití : jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/53 o výměře 2393 m2, druh pozemku: ostatní plocha, využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/54 o výměře 253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/55 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/56 o výměře 60 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/57 o výměře 23 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/58 o výměře 606 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/59 o výměře 47 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/60 o výměře 160 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/61 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/62 o výměře 23 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/63 o výměře 23 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/64 o výměře 581 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/65 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/66 o výměře 500 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/67 o výměře 43 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/68 o výměře 27 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/69 o výměře 104 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/70 o výměře 390 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1143/71 o výměře 374 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/72 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1143/73 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- budova: č.p. 134, část obce Rumburk 2 – Horní Jindřichov, způsob využití: jiná stavba,
umístěna na p.p.č. 1143/64
- budova: č.p. 138, část obce Rumburk 2 – Horní Jindřichov, způsob využití: jiná stavba,
umístěna na p.p.č. 1143/58
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/56,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/57,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/59,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/60,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/61,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/62,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/63,
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- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/65,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/66,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/67,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/68,
obec Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk 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.
4. 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. 386 o výměře 235 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st.p.č. 1713/1 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště,
- pozemek: st.p.č. 1713/4 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště,
- pozemek: st.p.č. 1714 o výměře 838 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 6361/2 o výměře 235 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 6361/3 o výměře 378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 6361/4 o výměře 343 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 6361/5 o výměře 287 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 6606 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 6607 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- budova: č.p. 617, část obce Starý Jiříkov, způsob využití: občanská vybavenost,
umístěna na st. p.č. 386,
- budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na st. p.č. 1714,
obec Jiříkov, k.ú. Jiříkov, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk 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.
5. 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. 76 o výměře 816 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st.p.č. 120 o výměře 52 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st.p.č. 121 o výměře 48 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 442/1 o výměře 2489 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
- pozemek: p.p.č. 442/2 o výměře 781 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
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budova: č.p. 232, část obce Mníšek, způsob využití: stavba pro administrativu,
umístěna na st. p.č. 76,
- budova: bez čp/če, způsob využití: stavba pro administrativu, umístěna na st. p.č. 120,
- budova: bez čp/če, způsob využití: garáž, umístěna na st.p.č. 121,
obec Nová Ves v Horách, k.ú. Mníšek v Krušných horách, zapsaných na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most 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.
-

6. 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: p.p.č. 203/2 o výměře 453 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek p.č. 203/2 vznikl sloučením p.p.č. 203/2 díl e) o
výměře 31 m2, p.p.č. 201/4 díl i) o výměře 382 m2 a p.p.č. 201/5 díl h) o výměře 40 m2
dle geometrického plánu č. 960-061/2007 ze dne 8.10.2007, vypracovaného obchodní
společnosti JHS-Geotechnik Most, s.r.o., IČ: 25425072)
obec Vejprty, k.ú. Vejprty, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 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.
B)

souhlasí
1.
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 55/08/4120 a Doložky,
týkající se pozemků v k.ú. Cínovec, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro
katastrální území Cínovec, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice z majetku České republiky s příslušností
hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Ústeckého
kraje (dle předloženého materiálu)
2.
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 31/08/UDC/BP a
Doložky, týkající se pozemků v k.ú. Hřensko, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č.
60000 pro katastrální území Hřensko, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín z majetku České republiky s
příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku
Ústeckého kraje (dle předloženého materiálu)
3.
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 30/08/UDC/BP a
Doložky, týkající se pozemků v k.ú. Horní Jindřichov, nemovitosti zapsané na listu
vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Horní Jindřichov, v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z
majetku České republiky s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do majetku Ústeckého kraje (dle předloženého materiálu)
4.
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 29/08/UDC/BP a
Doložky, týkající se pozemků v k.ú. Jiříkov, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č.
60000 pro katastrální území Jiříkov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z majetku České republiky s příslušností
hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Ústeckého
kraje (dle předloženého materiálu)
5.
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 39/2008 a Doložky,
týkající se pozemků v k.ú. Mníšek v Krušných horách, nemovitosti zapsané na listu
51

vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Mníšek v Krušných horách, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most z
majetku České republiky s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do majetku Ústeckého kraje (dle předloženého materiálu)
6.
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UCV/94/07 a Doložky,
týkající se pozemků v k.ú. Vejprty, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro
katastrální území Vejprty, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov z majetku České republiky s příslušností
hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Ústeckého
kraje (dle předloženého materiálu)
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvy o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedené v bodu A) 1. - 6. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 1. 12. 2008

36.
Usnesení č. 71/26Z/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 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 do
vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 582/5 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek 582/5 byl oddělen z pozemku p.č. 582/1 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)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 2UL/2008 a Doložky, týkající
se pozemku parcelní číslo 582/5 v k.ú. Božtěšice, nemovitost zapsaná na listu vlastnictví č.
60000 pro katastrální území Božtěšice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem z majetku České republiky
s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku
Ústeckého kraje (dle předloženého materiálu).

C)

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: 1. 12. 2008
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37.
Usnesení č. 72/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti SQC
Vratislavice s r.o., se sídlem Liberec 30, Zámecký Vrch 1170, zastoupena: Jiřím
Ladsperkým, IČ 25429311, a to:
- pozemek: p.p.č. 225/4 o výměře 49 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 225/1 o výměře 251 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 500-35/2008 ze dne 17. 3. 2008)
obec Loučná pod Klínovcem, k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem, zapsaných na LV č. 435 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro SQC Vratislavice
s.r.o. Liberec 30 za kupní cenu 1,- Kč a předání uvedených nemovitostí do správy
příspěvkové organizace Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: 5. května 680, Kadaň, PSČ: 432 01,
příspěvková organizace, IČO: 61342688 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) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2008

38.
Usnesení č. 73/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Anny Šrajbrové, bytem:
Stroupeč 25, 438 01 Žatec 1, a to:
- pozemek: podíl 2/3 z p. p. č. 93/4 o výměře 30 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
obec Žiželice, k. ú. Hořetice u Žiželic, zapsané na LV č. 124 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Annu Šrajbrovou za kupní cenu 800,- 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. 10. 2008
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39.
Usnesení č. 74/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s pozemkovými úpravami v k. ú. Malá Černoc k nemovitostem, a to:
- pozemek: p. p. č. 1487/6 o výměře 2865 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 1487/1 o výměře 2855 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 1487/9 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p. p. č. 1487/10 o výměře 514 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
- pozemek: p. p. č. 1487/13 o výměře 3697 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 1453/2 o výměře 109 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p. p. č. 1453/1 o výměře 12053 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 1464/1 o výměře 8525 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 1464/6 o výměře 290 m2, druh pozemku: chmelnice, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 1464/7 o výměře 748 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 11496/46 o výměře 67 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
o celkové výměře 31791 m2,
obec Blšany, k. ú. Malá Černoc, zapsaným na LV č. 85 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
pozemky po pozemkové úpravě:
- pozemek: p. p. č. 1822 o výměře 5300 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p. p. č. 1828 o výměře 8982 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p. p. č. 1889 o výměře 216 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p. p. č. 1900 o výměře 12506 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p. p. č. 1966 o výměře 10939 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
o celkové výměře 37943 m2,
Pozemkovými úpravami budou navýšeny pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje o 6152 m2
za 138.024,40 Kč.

B)

rozhoduje
o nabytí pozemků o výměře 6152 m2 za 138.024,40 Kč.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků, jehož
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2008
54

40.
Usnesení č. 75/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního města Děčín,
se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p. p. č. 1685/1 o výměře 3183 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Ludvíkovice, k. ú. Ludvíkovice, zapsané na LV č. 447 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro statutární město Děčín za kupní cenu
127.320,- 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. 10. 2008

41.
Usnesení č. 76/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníků: Bulej Petr
(1/10), bytem Šimáčkova 913/22, Praha 7, PSČ 170 00, Kvarda Mečislav (1/5), bytem
Jasmínová 2686/44, Praha 10, PSČ 106 00, Ing. Kvarda Rostislav (1/5), bytem Vítězná 156,
Velké Přítočno, Unhošť, PSČ 273 51, Kvarda Vladimír (1/5), bytem Stříbrského 676/28,
Praha 11, PSČ 149 00 a Martinková Vlasta (1/5), bytem Ostrov 2287, Žatec, PSČ 438 01, a
to:
- 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 Vlasty Martinkové (1/5) za kupní cenu 181. 530,-Kč.

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. 10. 2008
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42.
Usnesení č. 77/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníka: Liemanna
Aleše (1/10), bytem Heřmanova 1209/6, Praha 7, PSČ 170 00, a to:
- 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.

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. 12. 2009

43.
Usnesení č. 78/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního
Města Děčín, zastoupeného starostou, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IVPodmokly, IČ: 00261238, a to:
pozemek: p. p. č. 197/1 o výměře 6.589 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Děčín, k.ú. Děčín – Staré Město, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Děčín
- pozemek: p. p. č. 787/10 o výměře 405 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Těchlovice, k.ú. Těchlovice nad Labem, zapsaný na LV č. 323 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Děčín
-

pozemek: p. p. č. 2937/7 o výměře 810 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 2940/1 o výměře 195 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(p.p.č 2940/1 byl oddělen z p.p.č. 2940 o výměře 335 m2 , druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1888-153/2007 ze
dne 8.11.2007),
obec Děčín, k.ú. Děčín, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Děčín
-

-

pozemek: p. p. č. 27 o výměře 4.908 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
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pozemek: p. p. č. 778/1 o výměře 1.742 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. p. č. 780/1 o výměře 1.808 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(p.p.č. 780/1 byl oddělen z p.p.č. 780/1 o výměře 2.795 m2 , druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 276-152/2007 ze
dne 8.11.2007),
obec Děčín, k.ú. Nebočady, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Děčín
-

vše za kupní cenu 822.850,-- 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 v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2008

44.
Usnesení č. 79/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního
města Ústí nad Labem, zastoupeného starostou MO Ústí nad Labem – Střekov Vlastimilem
Žáčkem, se sídlem: Národního odboje 794/15,400 03 Velká Hradební 2336/8, 401 23 Ústí nad
Labem, IČ: 00081531, a to:
pozemek: p. p. č. 3131/1 o výměře 4.044 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(uvedený pozemek byl oddělen z p.p.č. 3131 o výměře 4.267 m2 , druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 2001-192 ze dne 15.1.2008),
- pozemek: p. p. č. 3171/1 o výměře 3.181 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
(uvedený pozemek byl oddělen z p.p.č. 3171/1 o výměře 6.201 m2 , druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1976-135
ze dne 27.8.2007),
obec Ústí nad Labem, k.ú. Střekov, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 361.250,-- 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
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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. 9. 2008

45.
Usnesení č. 80/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníků: Elišky
Grubnerové (1/4), bytem Oslovice 4, Okounov, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51, Aleny
Moučkové (1/4), bytem Oslovice 3, Okounov, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51, Karla
Radosty (1/4), bytem Zhoř u Tábora 54, Planá nad Lužnicí, PSČ 391 11 a Květy Regecové
(1/4), bytem Oslovice 17, Okounov, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51 a to:
- pozemek: p.p.č. 1802/30 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
v obci Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, zapsané na LV č. 121 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov pro Elišku
Grubnerovou (1/4), Alenu Moučkovou (1/4), Karla Radostu (1/4) a Květu Regecovou (1/4) za
kupní cenu 1.750,-- 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) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008

46.
Usnesení č. 81/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu (1/5) nemovitosti do spoluvlastnictví
Ústeckého kraje od spoluvlastníka: Pavlatové Dany (1/5), bytem Tomáše ze Štítného
1940/7, Chomutov, PSČ 430 01, a to:
- pozemek: spoluvlastnický podíl 1/5 p.p.č. 737/2 o výměře 176 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
v obci Rokle, k.ú. Rokle, zapsané na LV č. 256 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Chomutov pro Zdeňku Dragounovou (1/5), Jaroslavu
Kejzlarovou (2/5), Danu Pavlatovou (1/5) a Marii Sedlářovou (1/5) za kupní cenu 1.760,- 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.
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2. o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu (1/5) nemovitosti do spoluvlastnictví
Ústeckého kraje od spoluvlastníka: Dragounové Zdeňky (1/5), bytem 1. máje 1543,
Kadaň, PSČ 432 01, a to:
- pozemek: spoluvlastnický podíl 1/5 p.p.č. 737/2 o výměře 176 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
v obci Rokle, k.ú. Rokle, zapsané na LV č. 256 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Chomutov pro Zdeňku Dragounovou (1/5), Jaroslavu
Kejzlarovou (2/5), Danu Pavlatovou (1/5) a Marii Sedlářovou (1/5) za kupní cenu 1.760,- 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) spoluvlastnických podílů k nemovitosti uvedených v bodu A) 1.
a 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008

47.
Usnesení č. 82/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu (1/5) nemovitosti do spoluvlastnictví Ústeckého
kraje od spoluvlastníka: Sedlářové Marie (1/5), bytem Jitřní 863, Kadaň, PSČ 432 01, a to:
- pozemek: spoluvlastnický podíl 1/5 p.p.č. 737/2 o výměře 176 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
v obci Rokle, k.ú. Rokle, zapsané na LV č. 256 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Chomutov pro Zdeňku Dragounovou (1/5), Jaroslavu Kejzlarovou
(2/5), Danu Pavlatovou (1/5) a Marii Sedlářovou (1/5) za kupní cenu 1.760,-- 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 k nemovitosti uvedené v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2008

48.
Usnesení č. 83/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ivo Kolbingera, bytem
Kubínova 439/2, Pokratice, Litoměřice 1, PSČ 412 01, a to:
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pozemek: p.p.č. 128/6 o výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
v obci Duchcov, k.ú. Duchcov, zapsané na LV č. 1200 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Teplice pro Ivo Kolbingera za kupní cenu 23.000,-- 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) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 8. 2008

49.
Usnesení č. 84/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů Ing. Oldřicha a
Václavy Adámkových, bytem P. Bezruče 298, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51, a to:
- pozemek: p.p.č. 2025/4 o výměře 155 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
v obci Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, zapsané na LV č. 639 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov pro SJM – Ing.
Oldřich Adámek a Václava Adámková za kupní cenu 15.500,-- 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) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 8. 2008

50.
Usnesení č. 85/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů Mgr. Věry a
Jaromíra Janoutových, bytem Nová cesta 3191, Teplice, PSČ 415 01, a to:
- pozemek: p.p.č. 432/2 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 432/3 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,

60

vše v obci Světec, k.ú. Štrbice, zapsané na LV č. 516 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Teplice pro SJM – Mgr. Věru Janoutovou a Jaromíra Janouta za
kupní cenu 10.000,-- 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) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 8. 2008

51.
Usnesení č. 86/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jany Slivkové, bytem 17.
listopadu 473, Klášterec nad Ohří 1, PSČ 431 51, a to:
- pozemek: p.p.č. 1802/21 o výměře 263 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
v obci Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, zapsané na LV č. 298 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov pro Janu Slivkovou
za kupní cenu 52.600,-- 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) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 8. 2008

52.
Usnesení č. 87/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od ČEZ, a.s., se sídlem
Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČ: 45274649, a to:
- pozemek: p.p.č. 1280/35 o výměře 114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/37 o výměře 571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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pozemek: p.p.č. 1280/42 o výměře 157 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/43 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/45 o výměře 107 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/50 o výměře 110 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/52 o výměře 379 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/59 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/60 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 194 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro ČEZ, a.s.
za kupní cenu 150.000,--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
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. 9. 2008

53.
Usnesení č. 88/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od ČEZ, a.s., se sídlem
Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČ: 45274649, a to:
- pozemek: p.p.č. 1277/5 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/1 o výměře 566 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/3 o výměře 4422 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/4 o výměře 1238 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/5 o výměře 1956 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/6 o výměře 218 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/13 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/16 o výměře 543 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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pozemek: p.p.č. 1280/17 o výměře 935 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/19 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/20 o výměře 240 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/21 o výměře 366 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/22 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/24 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/28 o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/29 o výměře 498 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/31 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/32 o výměře 326 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/40 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/46 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/55 o výměře 232 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 194 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro ČEZ, a.s.
za kupní cenu 558.945,--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
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. 9. 2008

54.
Usnesení č. 89/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Jirkov, se sídlem
Náměstí Dr. E. Beneše 1, Jirkov, PSČ 431 11, IČ: 00261904, a to:
pozemek: p.p.č. 353/2 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oddělená z pozemkové parcely č. 353 o výměře 5386 m2 geometrickým plánem č. 14671/2007)

-
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pozemek: p.p.č. 68/4 o výměře 67 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 68/5 o výměře 64 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany, zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 68/7 o výměře 2 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
(vše odděleno z pozemkové parcely č. 68/1 o výměře 24114 m2 geometrickým plánem č. 14671/2007)

-

- pozemek: p.p.č. 72/5 o výměře 13 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
- pozemek: p.p.č. 72/6 o výměře 71 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
(oba odděleny z pozemkové parcely č. 72/1 o výměře 22562 m2 geometrickým plánem č.
146-71/2007)
obec Boleboř, k.ú. Svahová, zapsané na LV č. 96 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro město Jirkov
za kupní cenu 9.000,--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
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. 9. 2008

55.
Usnesení č. 90/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Pětipsy, se sídlem
Pětipsy, PSČ 431 53, IČ: 00262081, a to:
- pozemek: p.p.č. 16 o výměře 839 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 75 o výměře 5486 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Pětipsy, k.ú. Pětipsy zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Pětipsy,
za kupní cenu 253.000,--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
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. 9. 2008

56.
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Usnesení č. 91/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Radonice, se sídlem
Radonice 1, Radonice u Kadaně, PSČ 431 55, IČ: 00262111, a to:
-

pozemek: p.p.č. 393 o výměře 3414 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 395 o výměře 503 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Radonice, k.ú. Háj u Vintířova zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Radonice,

-

pozemek: p.p.č. 513/48 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití:ostatní komunikace,
obec Radonice, k.ú. Radonice u Kadaně zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Radonice,

-

pozemek: p.p.č. 1193 o výměře 3975 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Radonice, k.ú. Sedlec u Radonic zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Kalek,
- pozemek: p.p.č. 306 o výměře 1128 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití:ostatní komunikace,
obec Radonice, k.ú. Vintířov u Radonic zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Kalek,
za kupní cenu 362.800,--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)

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. 9. 2008

57.
Usnesení č. 92/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Vysoká Pec, se sídlem
Vysoká Pec, PSČ 431 59, IČ: 00262242, a to:
- pozemek: p.p.č. 824/1 o výměře 13044 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití:silnice,
obec Vysoká Pec, k.ú. Drmaly zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Vysoká Pec,
- pozemek: p.p.č. 684/4 o výměře 9371 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití:silnice,
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obec Vysoká Pec, k.ú. Pyšná zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Vysoká Pec,
za kupní cenu 896.600,--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)

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. 9. 2008

58.
Usnesení č. 93/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
1. 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. 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 45 619 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,
- pozemek: p.p.č. 481 o výměře 4771 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 482/2 o výměře 11578 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 483 o výměře 13486 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 484/2 o výměře 12624 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
o celkové výměře 48061 m2,
Pozemkovými úpravami budou navýšeny výměry pozemků ve vlastnictví Ústeckého
kraje o 2442 m2 .
2. s finančním vypořádáním za navýšenou výměru pozemků ve výši 7.198,68 Kč.
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků, jehož
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého
Termín: 31. 8. 2008

59.
Usnesení č. 94/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Lužická
nemocnice a poliklinika, a.s., Rumburk, Jiráskova 1378/4, PSČ 408 01, IČ: 61538990, a to:
pozemek: p.p.č. 2777/5 o výměře 922 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2777/1 geometrickým plánem pro oddělení pozemku
č. 2404-69/2008 ze dne 23.5.2008)
obec Rumburk, k.ú. Rumburk zapsané na LV č. 2800 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk za kupní cenu 600,- Kč/m2, tj. celkem za 553.200,- Kč,
za podmínky předkupního práva ve prospěch prodávajícího pro případ nerealizace
investičního záměru stavby nového stanoviště oblastního střediska Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace v Rumburku
-

a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sociální péče 799/7A, 400 01
Ústí nad Labem, IČ: 00829013 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: 30. 9. 2008

60.
Usnesení č. 95/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od paní Libuše Šlaisové,
Tomanova 2002, Louny, 440 01 Louny 1, a to:
- pozemek (podíl ½): p.p.č. 303/18 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Raná, k.ú. Hrádek u Loun, zapsané na LV č. 122 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny za kupní cenu 5.250,- 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, příspěvková organizace,
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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, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2009

61.
Usnesení č. 96/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Bečov, se sídlem
Bečov 126, Bečov u Mostu, PSČ 435 26, IČ: 00265811, a to:
- pozemek: p.p.č. 1878/1 o výměře 14122 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: značka geodetického bodu a její chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1901 o výměře 11060 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu,
- pozemek: p.p.č. 1933/2 o výměře 5259 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bečov, k.ú. Bečov u Mostu, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro obec Bečov
za kupní cenu 1,217.640,--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
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. 9. 2008

62.
Usnesení č. 97/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního města Ústí
nad Labem, se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, IČ: 00081531, a to:
- pozemek: p. p. č. 214/3 o výměře 1192 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (oddělený dle geometrického plánu č. 144,230-219/2006 z p. p. č. 214 o výměře
1699 m2),
obec Malečov, k. ú. Březí u Malečova, zapsané na LV č. 167 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Statutární město Ústí nad Labem za
kupní cenu 47.680,- Kč a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: IČ: 0080837,
68

se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí, 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: 30. 9. 2008

63.
Usnesení č. 98/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o neuzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a Ing. Jiřím
Koudelkou, bytem: Na Kolečku 2429, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: část p.p.č. 3860/1 o výměře cca. 190 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území
obec Roudnice na Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 4925 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za cenu 132,Kč/m2.

64.
Usnesení č. 99/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Jimlín, se sídlem
Jimlín 7, 440 01 Louny, IČ: 00556327, a to:
- pozemek: p.p.č. 876/5 o výměře 1405 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 876/5 vznikl oddělením dílů a, e, b, f z pozemků p.č.
14/1, 22, 876/1, 878/1 a sloučením těchto dílů dle geometrického plánu č. 241-14/2008 ze
dne 3.3.2008)
- pozemek: p.p.č. 22/2 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek p.č. 22/2 vznikl oddělením z pozemku p.č. 22 dle geometrického
plánu č. 241-14/2008 ze dne 3.3.2008)
- pozemek: p.p.č. 19 o výměře 265 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 872/3 o výměře 293 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 872/3 vznikl oddělením z pozemku p.č. 872/2 dle
geometrického plánu č. 241-14/2008 ze dne 3.3.2008)
obec Jimlín, k.ú. Jimlín, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro obec Jimlín za kupní cenu 270.000,- Kč a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Lounech
příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 28, Louny, 440 01 Louny 1, IČO: 00360716 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 nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2008

65.
Usnesení č. 100/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 52/8Z/2005 ze dne 26.10.2005.

66.
Usnesení č. 101/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dohody o narovnání mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 a
Ústeckým krajem na ukončení platnosti kupní smlouvy č. 14/2007 uzavřené mezi smluvními
stranami dne 2.11.2007 na nákup (převod) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje a to:
- pozemek: p.p.č. 1153/3 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace.
obec Bitozeves, k. ú. Bitozeves, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

B)

souhlasí
se zněním Dohody o narovnání a doložky dle předloženého materiálu, týkající se ukončení
platnosti kupní smlouvy č. 14/2007 uzavřené mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 a Ústeckým
krajem, a to:
- pozemek: p.p.č. 1153/3 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace.
obec Bitozeves, k. ú. Bitozeves, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit dohodu o narovnání, jejíž
předmětem je ukončení platnosti kupní smlouvy č. 14/2007 na nákup (nabytí) nemovitosti
uvedených v bodu A), tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 30. 9. 2008

67.
Usnesení č. 102/26Z/2008
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 89/25Z/2008 bod A) ze dne
30. 4. 2008, a to takto:
pozemek: p. p. č. 4674 o výměře 1123 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Otvice, k.ú. Otvice zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Statutární město Chomutov,
-

se ruší a nahrazuje se
pozemek: p. p. č. 808 o výměře 1123 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Otvice, k.ú. Otvice zapsané na LV č. 227 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Statutární město Chomutov.
-

68.
Usnesení č. 103/26Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby
„I/27 Žiželice, obchvat a přemostění“ ( dále jen smlouva) dle přílohy č. 21 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Ing. Jindřichovi Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, předložit
smlouvu o vypořádání některých práv a povinností, jejímž předmětem je vypořádání
některých práv a povinností uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 20. 7. 2008

(Hlasování: 31 – 0 – 4) návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 19-68

Usnesení č. 104/26Z/2008
Sociální služby Ústeckého kraje – informace o sociálních službách Ústeckého kraje za rok 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
materiál Sociální služby Ústeckého kraje – informace o sociálních službách Ústeckého
kraje za rok 2007 vč. závěrů a doporučení z nich vycházejících.
(Hlasování: 39 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 105/26Z/2008
Zpráva o bezpečnostní situaci na území Ústeckého kraje za rok 2007
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele Policie ČR Správy Severočeského kraje, plk. JUDr. Jiřího Vorálka, o
bezpečnostní situaci na území Ústeckého kraje za rok 2007 dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 106/26Z/2008
Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Strategii prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011 dle přílohy č.
22 tohoto usnesení.
(Hlasování: 36 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 107/26Z/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
mimořádné odměny členům komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje ve výši dle předloženého
materiálu.

B)

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

(Hlasování: 39 – 0 – 3) návrh byl přijat
Usnesení č. 108/26Z/2008
Soutěž Vesnice roku 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotací
v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2008 obcím oceněným stuhou
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008:
Obec Horní Podluží
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IČ: 524221
Žofín čp. 2, 407 57 Horní Podluží
ve výši 500 tis. Kč
Zlatá stuha - vítěz krajského kola
Obec Chodouny
IČ: 263699
Chodouny 20, 411 71 Chodouny
ve výši 125 tis. Kč
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Obec Veliká Ves
IČ: 26 2188
Podlesice čp. 53, 441 01 Podbořany
ve výši 125 tis. Kč
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec Staňkovice
IČ: 4422 4869
Staňkovice čp. 44, 412 01 Litoměřice
ve výši 125 tis. Kč
Modrá stuha – za péči o společenský život v obci
Obec Mašťov
IČ: 262021
Náměstí 80, 431 56 Mašťov,
ve výši 125 tis. Kč
Bílá stuha – za činnost mládeže
(Hlasování: 42 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 109/26Z/2008
Petice na podporu výstavby D8 v úseku Lovosice - Řehlovice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědom í
Petici vyjadřující vážné znepokojení nad vývojem výstavby dálnice D8 v úseku LovosiceŘehlovice a upozornění na kritickou situaci, která nastala v důsledku nezprovoznění celého
úseku dálnice D8, včetně naléhavé žádosti představitelům krajské samosprávy a ministerstva
dopravy o urychlené řešení uvedené problematiky s cílem co nejrychlejší dostavby D8,
podanou Ing. Jiřím Skalickým, starostou obce Velemín, dle předloženého materiálu (dále jen
„Petice“),
B) zaujímá
k Petici toto stanovisko:
1. ve své zákonné působnosti nedisponuje žádnými kompetencemi, které by mu
umožnily za stávající situace urychlit výstavbu dálnice D8 v úseku LovosiceŘehlovice,
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2. opakovaně vyjadřuje svou podporu výstavbě dálnice D8 v úseku Lovosice Řehlovice
s tím, že ÚK nadále využije veškerých možností působení na všechny osoby, orgány
a instituce s cílem urychlení výstavby dálnice D8 v úseku Lovosice-Řehlovice,
3. považuje výstavbu dálnice D8 v úseku Lovosice-Řehlovice za veřejný zájem,
4. podporuje podání Petice k rukám ministra dopravy ČR a prostřednictvím hejtmana
poskytne v tomto občanům maximální součinnost
C) důrazně vyzývá
ekologická hnutí a iniciativy, aby nadále neblokovali dostavbu dálnice D8.
D) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi kraje, odpovědět na Petici a poskytnout součinnost občanům
při podání Petice k rukám ministra dopravy ČR.
Termín: bezodkladně
(Hlasování: 42 – 0 – 0) návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 10/26Z/2008

-

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období
2009 – 2013 – rekapitulace

Příloha č. 2 k usnesení č. 10/26Z/2008

-

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období
2009 – 2013 – příjmy a financování

Příloha č. 3 k usnesení č. 10/26Z/2008

-

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období
2009 – 2013 – běžné výdaje

Příloha č. 4 k usnesení č. 10/26Z/2008

-

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období
2009 – 2013 – kapitálové výdaje

Příloha č. 5 k usnesení č. 17/26Z/2008

-

Mimořádné dotace
infrastruktury

Příloha č. 6 k usnesení č. 18/26Z/2008

-

Dary složkám Integrovaného
systému na území Ústeckého kraje

Příloha č. 7 k usnesení č. 19/26Z/2008

-

Převod nadbytečného movitého majetku obcím
na území Ústeckého kraje

Příloha č. 8 k usnesení č. 21/26Z/2008

-

Smlouva o spolupráci při restaurování vitráží
horní řady oken děkanského chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě

Příloha č. 9 k usnesení č. 21/26Z/2008

-

Seznam vitráží

obcím

na

revitalizaci
záchranného

Příloha č. 10 k usnesení č. 22/26Z/2008 -

Memorandum o spolupráci
krajem a provincií Anhui

Příloha č. 11 k usnesení č. 22/26Z/2008 -

Návrh znění „Letter of intent“ (Dopis o záměru)

Příloha č. 12 k usnesení č. 22/26Z/2008 -

Znění jednotné „Deklarace o spolupráci“
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mezi

Ústeckým

Příloha č. 13 k usnesení č. 24/26Z/2008 -

Globální grant 1.1 Zkvalitnění počátečního
vzdělávání v Ústeckém kraji – návrh vybraných
grantových projektů k podpoře

Příloha č. 14 k usnesení č. 24/26Z/2008 -

Globální grant 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami v
Ústeckém kraji – návrh vybraných grantových
projektů k podpoře

Příloha č. 15 k usnesení č. 24/26Z/2008 -

Globální grant 1.3 Další vzdělávání pracovníků
škol a škol a školských zařízení – návrh
vybraných grantových projektů k podpoře

Příloha č. 16 k usnesení č. 28/26Z/2008 -

Návrhy smluv na poskytnutí dotací a návrhy na
dodatky ke smlouvám již poskytnutých dotací
z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

Příloha č. 17 k usnesení č. 29/26Z/2008 -

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
na hospodaření v lesích pro Statutární město
Chomutov

Příloha č. 18 k usnesení č. 30/26Z/2008 -

Program poskytování podpor na hospodaření
v lesích v Ústeckém kraji na roky 2008 až 2009

Příloha č. 19 k usnesení č. 30/26Z/2008 -

Vzory smluv

Příloha č. 20 k usnesení č. 33/26Z/2008 -

Návrh dodatku ke
neinvestiční dotace

Příloha č. 21 k usnesení č. 103/26Z/2008 -

Smlouva o vypořádání některých práv a
povinností souvisejících s realizací stavby „I/27
Žiželice, obchvat a přemostění“

Příloha č. 22 k usnesení č. 106/26Z/2008 -

Strategie prevence kriminality na
Ústeckého kraje na období 2009 – 2011
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smlouvě

o

poskytnutí

území

Příloha č. 1 k usnesení č. 10/26Z/2008
Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2009-2013
Sumarizace po vybilancování příjmů a výdajů
v tis. Kč
A

B

C

Schválený
rozpočet na
rok 2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CELKEM ZDROJE
CELKEM PŘÍJMY
BĚŽNÉ PŘÍJMY
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
FINANCOVÁNÍ - úvěr
FINANCOVÁNÍ - splátky jistiny úvěru
FINANCOVÁNÍ - prostředky min. let
CELKEM VÝDAJE
BĚŽNÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
ROZDÍL ZDROJE - VÝDAJE

11 381 480
10 858 068
10 644 790
213 278
200 000
-140 000
463 412
11 381 480
9 325 846
2 055 634
0

E

D

Upravený
rozpočet po rozdíl v %
RO 3/2008
12 551 107
11 550 564
10 667 097
883 467
272 644
-140 000
867 899
12 551 107
9 529 308
3 021 799
0

-2,55
3,44
4,31
-39,86
-100,00
0,00
-100,00
-2,55
3,59
-30,41

F

G

H

I

J

K

L

M

N

rok 2009

rozdíl v %

rok 2010

rozdíl v %

rok 2011

rozdíl v %

rok 2012

rozdíl v %

rok 2013

11 091 489
11 231 489
11 103 214
128 275
0
-140 000
0
11 091 489
9 660 918
1 430 571
0

2,62
2,59
2,78
-13,53
x
0,00
x
2,62
2,89
0,80

11 382 324
11 522 324
11 411 409
110 915
0
-140 000
0
11 382 324
9 940 355
1 441 969
0

2,99
2,95
2,99
-0,49
x
0,00
x
2,99
2,52
6,23

11 722 635
11 862 635
11 752 260
110 375
0
-140 000
0
11 722 635
10 190 850
1 531 785
0

4,19
2,96
2,99
-0,05
x
-100,00
x
4,19
4,12
4,66

12 213 659
12 213 659
12 103 339
110 320
0
0
0
12 213 659
10 610 494
1 603 165
0

2,96
2,96
2,99
-0,02
x
x
x
2,96
4,84
-9,48

12 575 244
12 575 244
12 464 951
110 293
0
0
0
12 575 244
11 124 048
1 451 196
0

Přehled předpokládaného profinancování formou úvěrového rámce
v tis. Kč
předpokládaná
rozdíl v %
skutečnost
roku 2008
1 PŘÍJMY - vratka profinancování
2 FINANCOVÁNÍ - úvěrový rámec - roční potřeba
3 FINANCOVÁNÍ - úvěrový rámec - splátky
4 FINANCOVÁNÍ - úvěrový rámec - denní maximum
5 VÝDAJE - profinancování

26 000
0
0
0
140 000

880,77
x
x
x
902,14

rok 2009

255 000
1 403 000
255 000
2 500 000
1 403 000

rozdíl v %

724,71
28,51
724,71
0,00
28,51

- zdrojem profinancování již není stávající úvěrový rámec
V Ústí nad Labem dne 10. 4. 2008
Zpracoval ekonomický odbor
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rok 2010

2 103 000
1 803 000
2 103 000
2 500 000
1 803 000

rozdíl v %

-23,78
-16,64
-23,78
0,00
-16,64

rok 2011

1 603 000
1 503 000
1 603 000
2 500 000
1 503 000

rozdíl v %

-6,24
x
-53,34
x
-100,00
0,53

rok 2012

1 503 000
1 511 000
748 000
755 000
0
1 511 000

rozdíl v %

0,00
-0,53
-100,00
99,07
x
-0,53

rok 2013

1 503 000
1 503 000
0
1 503 000
0
1 503 000

Příloha č. 2 k usnesení č. 10/26Z/2008

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje 2009 - 2013
Příjmy
A

B

v tis. Kč

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Schválený
rozpočet na
rok 2008

Upravený
rozpočet po
RO 3/2008

navýš. v
%

rok 2009

navýš. v
%

rok 2010

navýš. v
%

rok 2011

navýš. v
%

rok 2012

navýš. v
%

rok 2013

10 858 068

11 550 564

3,44

11 231 489

2,59

11 522 324

2,95

11 862 635

2,96

12 213 659

2,96

2 Daňové příjmy celkem

4 205 796

4 205 796

3,54

4 354 691

2,46

4 461 844

3,00

4 595 620

3,00

4 733 409

3,00

4 875 332

3 výtěžnost z daní celkem

4 203 676

4 203 676

3,53

4 352 041

2,46

4 459 194

3,00

4 592 970

3,00

4 730 759

3,00

4 872 682

1 Příjmy celkem

4 daně z příjmů fyzických osob

12 575 244

939 647

939 647

5,26

989 100

5,83

1 046 798

3,00

1 078 202

3,00

1 110 548

3,00

1 143 864

5 daně z příjmů právnických osob

1 261 103

1 261 103

-2,61

1 228 133

-5,37

1 162 193

3,00

1 197 059

3,00

1 232 971

3,00

1 269 960

6 daň z přidané hodnoty

2 002 926

2 002 926

6,58

2 134 808

5,41

2 250 203

3,00

2 317 709

3,00

2 387 240

3,00

2 458 858

2 120

2 120

25,00

2 650

0,00

2 650

0,00

2 650

0,00

2 650

0,00

2 650

80 295

80 348

-0,27

80 076

1,24

81 065

1,26

82 086

1,28

83 139

1,31

84 225

7 správní poplatky
8 Nedaňové příjmy celkem
9 poplatky za využívání přírodních zdrojů
10 příjmy z úroku
11 ostatní nedaňové příjmy
12 Kapitálové příjmy celkem

46 800

46 800

0,00

46 800

0,00

46 800

0,00

46 800

0,00

46 800

0,00

46 800

30 500

30 500

-1,64

30 000

3,00

30 900

3,00

31 827

3,00

32 782

3,00

33 765

2 995

3 048

9,38

3 276

2,72

3 365

2,79

3 459

2,83

3 557

2,90

3 660

136 699

136 699

-6,16

128 275

-13,53

110 915

-0,49

110 375

-0,05

110 320

-0,02

110 293
60 053

13 příjmy z prodeje pozemků

60 000

60 000

0,29

60 175

-0,08

60 125

-0,05

60 095

-0,06

60 060

-0,01

14 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

26 699

26 699

-32,21

18 100

-95,64

790

-64,56

280

-7,14

260

-7,69

240

15 investiční příspěvky a dary

50 000

50 000

0,00

50 000

0,00

50 000

0,00

50 000

0,00

50 000

0,00

50 000

16 Přijaté transfery celkem

6 435 278

7 127 721

3,62

6 668 447

3,00

6 868 500

3,00

7 074 555

3,00

7 286 791

3,00

7 505 395

17 neinvestiční přijaté transfery celkem

6 358 699

6 380 953

4,87

6 668 447

3,00

6 868 500

3,00

7 074 555

3,00

7 286 791

3,00

7 505 395

94 187

94 187

3,00

97 013

3,00

99 923

3,00

102 921

3,00

106 008

3,00

109 189

6 228 847

6 228 847

5,50

6 571 434

3,00

6 768 577

3,00

6 971 634

3,00

7 180 783

3,00

7 396 206

18 příspěvek na výkon státní správy
transfer MŠMT ČR - přímé náklady obecních,
19
krajských a soukromých škol
20 ostatní neinvestiční transfery

35 665

57 919

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

x

0

21 investiční přijaté transfery celkem
22 transfery na splátku profinancování

76 579
0

746 768
0

-100,00
x

0
255 000

x
0,00

0
2 103 000

x
0,00

0
1 603 000

x
0,00

0
1 503 000

x
0,00

0
1 503 000

Schválený
rozpočet na
rok 2008

Upravený
rozpočet po
RO 3/2008

1 Financování celkem

523 412

1 000 543

-126,75

-140 000

0

-140 000

0

-140 000

-100

0

0

0

2 prostředky minulých let

463 412

867 899

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

x

0

200 000
-140 000

272 644
-140 000

-100,00
0,00

0
-140 000

x
0,00

0
-140 000

x
0,00

0
-140 000

x
-100,00

0
0

x
x

0
0

11 381 480

12 551 107

-2,55

11 091 489

2,62

11 382 324

2,99

11 722 635

4,19

12 213 659

2,96

12 575 244

Financování
ODBORY A ORGANIZACE

3 úvěr
4 splátky úvěru

Zdroje celkem
V Ústí nad Labem dne 10. 4. 2008
Zpracoval ekonomický odbor

Rozdíl v
%

Rozdíl v
%

rok 2009
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Rozdíl v
%

rok 2010

Rozdíl v
%

rok 2011

Rozdíl v
%

rok 2012

rok 2013

Příloha č. 3 k usnesení č. 10/26Z/2008

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje 2009 - 2013
Běžné výdaje
v tis. Kč
B

A

C

ODBORY A ORGANIZACE

D

Schválený
rozpočet
2008

E

Upravený
rozpočet navýšení
v%
po RO
3/2008

F

G

H

I

J

K

L

M

N

rok 2009

navýšení
v%

rok 2010

navýšení
v%

rok 2011

navýšení
v%

rok 2012

navýšení
v%

rok 2013

1 CELKEM

9 325 846 9 529 308

3,59

9 660 918

2,89

9 940 355

2,52

10 190 850

4,12

10 610 494

4,84

11 124 048

2 z toho: - příspěvek PO

3 664 632 3 666 354

6,07

3 887 015

2,72

3 992 660

2,77

4 103 387

3,00

4 226 552

3,53

4 375 887

3

- obligatorní

5 081 797 5 160 020

4

- fakultativní

5
6

7,75

5 475 843

3,16

5 648 828

2,42

5 785 436

5,10

6 080 421

4,03

6 325 412

-42,46

253 500

0,08

253 707

2,59

260 268

0,80

262 361

42,53

373 949

149 280

-5,26

44 560

1,35

45 160

-7,53

41 760

-1,44

41 160

18,56

48 800

99 800

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

x

0

68 636

109 774

4,96

72 039

2,98

74 183

-1,67

72 941

1,39

73 952

2,23

75 600

8 obligatorní výdaje

54 011

57 761

6,30

57 414

2,69

58 958

2,10

60 199

2,12

61 476

2,14

62 790

9 fakultativní výdaje

11 225

11 813

0,00

11 225

0,00

11 225

8,17

12 142

2,75

12 476

2,68

12 810

440 554

453 854

- fondy

47 033

- úvěr

91 830

7 Kancelář hejtmana

3 400

40 200

0,00

3 400

17,65

4 000

-85,00

600

x

0

x

0

11 Kancelář ředitele úřadu

10 Havarijní fond

253 742

252 876

4,94

266 268

3,01

274 291

3,00

282 519

3,00

290 995

3,54

301 296

12 obligatorní výdaje

236 336

237 470

5,30

248 862

3,20

256 815

3,00

264 519

3,00

272 455

3,00

280 628

13 fakultativní výdaje

17 406

15 406

0,00

17 406

0,40

17 476

3,00

18 000

3,00

18 540

11,48

20 668

224 890

161 498

-31,27

154 562

-1,75

151 863

-1,20

150 036

-0,02

150 000

69,50

254 257

600

704

8,33

650

0,00

650

0,00

650

0,00

650

0,00

650

14 Odbor ekonomický
15 obligatorní výdaje
16 fakultativní výdaje

3 200

3 200

-46,88

1 700

0,00

1 700

0,00

1 700

0,00

1 700

0,00

1 700

17 centrální rezervy

168 202

144 006

-45,74

91 261

1,99

93 076

2,88

95 762

2,90

98 537

105,80

202 794

18 dotační programy

39 300

0

-10,94

35 000

0,00

35 000

0,00

35 000

0,00

35 000

0,00

35 000

19 splátky úroků úvěru

13 588

13 588

-12,88

11 838

-38,13

7 324

-61,62

2 811

-100,00

0

x

0

0

0

x

14 113

0,00

14 113

0,00

14 113

0,00

14 113

0,00

14 113

14 480

14 480

3,00

14 915

2,99

15 361

3,01

15 823

3,00

16 297

3,00

16 786

22 obligatorní výdaje

8 478

8 478

68,58

14 292

2,99

14 720

3,00

15 162

3,00

15 617

3,00

16 086

23 fakultativní výdaje

6 002

6 002

-89,62

623

2,89

641

3,12

661

2,87

680

3,00

700

24 Odbor majetkový

24 080

24 080

4,93

25 267

-2,07

24 745

-2,45

24 139

-3,05

23 402

-0,95

23 180

6 567

6 567

8,00

7 092

5,75

7 500

-2,67

7 300

-4,11

7 000

-2,86

6 800

20 splátky úroků úvěrového rámce
Odbor informatiky a
21
organizačních věcí

25 příspěvek Krajské majetkové
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A

B

ODBORY A ORGANIZACE

C
Schválený
rozpočet
2008

D

E

Upravený
rozpočet navýšení
v%
po RO
3/2008

F

G

H

I

J

K

L

M

N

rok 2009

navýšení
v%

rok 2010

navýšení
v%

rok 2011

navýšení
v%

rok 2012

navýšení
v%

rok 2013

26 obligatorní výdaje

14 385

14 385

26,00

18 125

-5,13

17 195

-2,36

16 789

-2,60

16 352

-0,13

16 330

27 fakultativní výdaje

3 128

3 128

-98,40

50

0,00

50

0,00

50

0,00

50

0,00

50

Odbor legislativně - právní 28
obligatorní

2 300

2 300

26,74

2 915

8,58

3 165

0,00

3 165

1,58

3 215

0,00

3 215

29 Odbor regionálního rozvoje

41 140

105 703

-10,06

37 000

0,00

37 000

0,00

37 000

0,00

37 000

22,70

45 400

30 fakultativní výdaje

12 307

30 081

-10,62

11 000

0,00

11 000

0,00

11 000

0,00

11 000

3,64

11 400

31 Fond rozvoje ÚK

28 833

75 622

-9,83

26 000

0,00

26 000

0,00

26 000

0,00

26 000

30,77

34 000

1 500

1 500

0,00

1 500

33,33

2 000

-25,00

1 500

33,33

2 000

0,00

2 000

32

Odbor územního plánování a
staveb. řádu - obligatorní

33

Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy

6 638 358 6 653 590

5,44

6 999 288

2,97

7 206 877

3,02

7 424 758

2,97

7 645 119

3,02

7 876 156

34

přímé náklady na vzdělávání obecní, krajské a soukr. školy

6 228 847 6 228 847

5,50

6 571 434

3,00

6 768 577

3,00

6 971 634

3,00

7 180 783

3,00

7 396 206

35 příspěvek PO

376 982

377 800

8,25

408 073

3,00

420 315

3,00

432 925

3,00

445 912

3,00

459 290

36 obligatorní výdaje

7 950

14 864

-0,63

7 900

0,00

7 900

0,00

7 900

0,00

7 900

0,00

7 900

37 fakultativní výdaje

24 579

32 079

-51,66

11 881

-15,12

10 085

21,95

12 299

-14,43

10 524

21,25

12 760

38 Odbor kultury a památkové péče

148 451

164 754

5,00

155 880

3,02

160 581

3,02

165 435

2,96

170 333

3,47

176 241

39 příspěvek PO

134 910

134 913

5,80

142 729

3,15

147 225

3,03

151 692

2,97

156 192

3,48

161 628

40 obligatorní výdaje

8 000

8 000

58,64

12 691

1,62

12 896

3,00

13 283

3,00

13 681

3,00

14 092

41 fakultativní výdaje

5 541

21 841

-91,70

460

0,00

460

0,00

460

0,00

460

13,26

521

389 590

424 124

10,51

430 552

0,00

430 552

0,78

433 931

2,96

446 779

7,66

480 997

42

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

43 příspěvek PO

328 920

329 821

12,23

369 143

0,00

369 143

0,58

371 289

3,23

383 292

8,72

416 699

44 obligatorní výdaje

1 260

1 699

3161,67

41 097

0,00

41 097

3,00

42 330

2,00

43 175

0,04

43 194

45 fakultativní výdaje

59 410

92 604

-65,81

20 312

0,00

20 312

0,00

20 312

0,00

20 312

3,90

21 104
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A

B

ODBORY A ORGANIZACE

46

Odbor dopravy a silničního
hospodářství

47 příspěvek SÚS ÚK

C

D

Schválený
rozpočet
2008

E

Upravený
rozpočet navýšení
v%
po RO
3/2008

1 368 702 1 376 672

F

G

H

I

J

K

L

M

N

rok 2009

navýšení
v%

rok 2010

navýšení
v%

rok 2011

navýšení
v%

rok 2012

navýšení
v%

rok 2013

-1,27

1 351 312

5,76

1 429 163

1,33

1 448 141

11,58

1 615 833

7,08

1 730 206

495 000

495 000

3,03

510 000

2,94

525 000

3,05

541 000

2,96

557 000

3,05

574 000

91 830

99 800

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

x

0

49 obligatorní výdaje

768 730

768 730

7,80

828 670

7,58

891 521

0,33

894 499

16,96

1 046 191

9,31

1 143 564

50 fakultativní výdaje

13 142

13 142

-3,80

12 642

0,00

12 642

0,00

12 642

0,00

12 642

0,00

12 642

50 352

63 766

4,12

52 425

0,59

52 735

0,78

53 145

0,76

53 550

0,37

53 750

10 200

10 804

11,03

11 325

1,85

11 535

1,82

11 745

1,75

11 950

1,67

12 150

48 příspěvek SÚS ÚK - úvěr

51

Odbor životního prostředí a
zemědělství

52 obligatorní výdaje
53 fakultativní výdaje

25 352

28 162

3,74

26 300

0,38

26 400

0,76

26 600

0,75

26 800

0,00

26 800

54 Fond vodního hospodářství ÚK

14 800

24 800

0,00

14 800

0,00

14 800

0,00

14 800

0,00

14 800

0,00

14 800

55 Odbor investiční

79 105

143 946

4,92

82 995

-23,08

63 839

0,75

64 318

5,75

68 019

2,86

69 964

56 obligatorní výdaje

47 015

111 856

76,53

82 995

-23,08

63 839

0,75

64 318

5,75

68 019

2,86

69 964

57 fakultativní výdaje

32 090

32 090

-100,00

Odbor průmyslové zóny
TRIANGLE

3 970

3 970

0,76

4 000

0,00

4 000

0,00

4 000

0,00

4 000

25,00

5 000

59 Odbor evropských projektů

16 550

26 275

-39,58

10 000

0,00

10 000

0,00

10 000

0,00

10 000

0,00

10 000

58

x

x

x

60 obligatorní výdaje

850

1 287

-100,00

0

x

61 fakultativní výdaje

15 700

16 330

-38,60

9 640

0,00

9 640

0,00

9 640

0,00

9 640

3,73

10 000

0

8 658

x

360

0,00

360

0,00

360

0,00

360

-100,00

0

62 Fond evropských projektů ÚK

Použité zkratky:
PO - příspěvková organizace
SÚS ÚK - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
V Ústí nad Labem dne 10. 4. 2008
Zpracoval ekonomický odbor
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Rozpočtový výhled Ústeckého kraje 2009 - 2013
Kapitálové výdaje

v tis. Kč

A

B

C

D

ODBORY A ORGANIZACE

Schválený
rozpočet
2008

E

Upravený
navýšení v
rozpočet po
%
RO 3/2008

F

G

H

I

J

K

L

M

N

rok 2009

navýšení v
%

rok 2010

navýšení v
%

rok 2011

navýšení v
%

rok 2012

navýšení v
%

rok 2013

1 CELKEM

2 055 634

3 021 799

-30,41

1 430 571

0,80

1 441 969

6,23

1 531 785

4,66

1 603 165

-9,48

1 451 196

2 z toho: - obligatorní

1 164 989

1 813 991

-94,89

59 494

-24,37

44 994

-3,33

43 494

3,68

45 094

4,44

47 094

3

- fakultativní

493 685

440 355

111,69

1 045 077

2,10

1 066 975

8,56

1 158 291

6,02

1 228 071

-12,54

1 074 102

4

- rozvoj kraje - fondy
- úvěr

288 790

594 609

12,88

326 000

1,23

330 000

0,00

330 000

0,00

330 000

0,00

330 000

108 170

172 844

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

x

0

13 694

13 694

-16,07

11 494

0,00

11 494

0,00

11 494

0,00

11 494

0,00

11 494

5

6 Oblast kancelář hejtmana - obligatorní
7

- fakultativní

8

- Fond hejtmana ÚK

9 Oblast kancelář ředitele - fakultativní
10 Oblast ekonomická - fakultativní
11 Oblast informatiky a organizačních věcí - obligatorní
12

- fakultativní

13 Oblast majetková - fakultativní
14 Oblast regionálního rozvoje
15

z toho: - FR ÚK - oblast RR - spolufinancování

16 Oblast územního plánování a stavebního řádu - oblig.
17 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy - fakultativní
18 Oblast kultury a památkové péče - fakultativní

3 500

3 500

-34,29

2 300

26,09

2 900

-20,69

2 300

0,00

2 300

0,00

2 300

50 000

149 835

0,00

50 000

0,00

50 000

0,00

50 000

0,00

50 000

0,00

50 000

44 450

64 678

-51,86

21 400

-4,67

20 400

7,84

22 000

-9,09

20 000

0,00

20 000

151 000

151 000

-6,80

140 725

31,60

185 200

43,20

265 200

8,48

287 700

-60,83

112 700

0

0

x

2 000

25,00

2 500

0,00

2 500

4,00

2 600

0,00

2 600

3 280

3 280

-23,78

2 500

20,00

3 000

0,00

3 000

3,33

3 100

0,00

3 100

132 773

133 139

15,97

153 980

-59,07

63 020

-48,49

32 460

-21,44

25 500

-15,69

21 500

207 365
206 790

122 316
121 741

-87,94

25 000

20,00

30 000

0,00

30 000

0,00

30 000

0,00

30 000

-88,39

24 000

16,67

28 000

0,00

28 000

0,00

28 000

0,00

28 000

3 000

3 000

-16,67

2 500

-60,00

1 000

50,00

1 500

33,33

2 000

0,00

2 000

292 100

423 089

-2,87

283 714

5,98

300 691

6,42

320 000

3,13

330 000

3,03

340 000

16 900

41 721

47,93

25 000

20,00

30 000

3,00

30 900

48,87

46 000

2,17

47 000
70 000

19 Oblast sociálních věcí - fakultativní

70 000

113 745

-21,43

55 000

9,09

60 000

8,33

65 000

15,38

75 000

-6,67

20 Oblast zdravotnictví - fakultativní

42 500

49 369

-5,88

40 000

37,50

55 000

9,09

60 000

16,67

70 000

-7,14

65 000

21 Oblast dopravy a silničního hospodářství - fakult.

84 500

741 633

236,64

284 458

7,14

304 764

3,50

315 431

3,50

326 471

3,50

337 898

108 170

172 844

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

x

0

20 840

24 030

19,96

25 000

0,00

25 000

-8,00

23 000

4,35

24 000

8,33

26 000

1 000

1 000

900,00

10 000

0,00

10 000

0,00

10 000

0,00

10 000

0,00

10 000

32 000

41 908

0,00

32 000

0,00

32 000

0,00

32 000

0,00

32 000

0,00

32 000

568 412

61 757

-95,60

25 000

20,00

30 000

0,00

30 000

0,00

30 000

42,01

42 604

210 150
0

425 136
281 125

-91,20

18 500

-72,97

5 000

0,00

5 000

0,00

5 000

0,00

5 000

x

220 000

220 000

1 403 000

0,00
-0,53

220 000

x

0,00
0,53

220 000

140 000

0,00
-16,64

220 000

0

0,00
28,51

22

- úvěr

23 Oblast životního prostředí a zemědělství - oblig.
24

- fakultativní

25

- Fond vodního hospodářství

26 Oblast investiční - fakultativní
27 Oblast PZ Triangle - obligatorní
28 Fond evropských projektů ÚK - spolufinancování
29 Projekty - profinancování

1 803 000

Pozn.: rozdělení oblastí na obligatorní a fakultativní odpovídá návrhu 2009 -13, ne schválenému a upravenému rozpočtu 2008
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1 503 000

1 511 000

1 503 000

Příloha č. 5 k usnesení č. 17/26Z/2008

Mimořádné dotace obcím na revitalizaci infrastuktury

Obec

IČ

Obec Petrovice
Obec Arnoltice
Obec Hřensko
Obec Kámen
Obec Kunratice
Obec Kytlice
Obec Markvartice
Obec Srbská Kamenice

00266922
00261173
00261351
00832189
00831379
00261483
00555916
00831387

Město Varnsdorf

00261718

Obec Vilémov

00262200

Obec Droužkovice

00261858

Obec Mašťov

00262021

Obec Perštejn

00262072

Obec Vrskmaň
Obec Háj u Duchcova
Město Blšany
Obec Černčice
Obec Deštnice
Obec Jimlín
Obec Líšťany
Obec Měcholupy
Městys Panenský Týnec
Městys Slavětín
Obec Počedělice
Obec Smolnice
Obec Veltěže
Obec Velemyšleves
Obec Bechlín
Obec Drahobuz
Obec Horní Beřkovice

00262218
00266302
00264784
00556271
00556289
00556327
00831824
00265233
00265314
00265497
00265373
00556424
00556475
00556467
00263346
00526053
00263621

Obec Chodouny

00263699

Obec Chotěšov
Obec Chotiněves

00526096
00555223

Obec Libochovany

00263923

Obec Libotenice
Obec Radovesice

00263940
00526088

Obec Trnovany

00556220

Obec Třebívlice

00264539

Obec Vědomice

00264598

Obec Velké Žernoseky
Obec Vchynice
Obec Židovice
Obec Havraň
Obec Lišnice
Obec Lužice
Celkem

00264610
00554847
00526479
00265918
00266019
00266051

Název projektu
oprava chodníku v Petrovicích
oprava místních komunikací
oprava místních komunikací
obnova místních komunikací
místní komunikace v Kunraticích
oprava místní komunikace
přechod pro chodce
oprava místních komunikací
oprava místní komunikace a přilehl.chodníků v Moravské ul.,
střed města vybudovaného areálu s byty DPS
oprava chodníků
oprava chodníků
výstavba chodníku Droužkovice
oprava komunikace
oprava komunikace ul. Zahradní
úprava chodníku Husova ulice
oprava chodníků
výstavba parkoviště
generální oprava chodníku v Kubátově ul. - I.etapa
úprava komunik.v centru obce vč.parčíku
oprava místních komunikací
oprava místních komunikací
komunikace u školy Zeměchy
oprava místních komunikací v Líšťanech
zřízení chodníků v obci I.etapa
výstavba chodníků u nových domů
reko chodníků v havarijním stavu II.etapa
oprava komunikace Volenice
oprava místní komunikace
vybudování chodníku
oprava komunikace pod bytovkami
výstavba chodníků Předonín
místní komunikace
kompletní oprava hlavních a bočních chodníků u bytovky
reko místní komunikace Lounky III.
oprava komunikace a chodníku
chodníky - II.etapa - 3.část
zámková dlažba před hasičskou kapličkou
úprava části místní komunikace
vyspravení cyklostezky
chodníky
chodníky
výstavba chodníku
zatrubnění příkopu a zpevnění krajnice
rekonstrukce panelové komunikace
chodník v délce 130 m
obnova chodníku ul. Na Zavadilce
stavební úpravy komunikace III.třídy
dokončení opravy místních komunikací
reko místní komunikace Vchynice
reko chodníku
oprava komunikace
reko chodníků v obci Líšnici
oprava komunikací a chodníků

Návrh
dotace
(tis. Kč)

Celkové
výdaje
(tis. Kč)

300,00
400,00
400,00
300,00
292,00
350,00
280,00
300,00

650,00
582,00
600,00
460,00
450,00
500,00
560,00
465,00

2 250,00

2 500,00

400,00
270,00
300,00
270,00
400,00
350,00
270,00
270,00
450,00
155,00
300,00
263,00
115,00
400,00
1 200,00
114,00
300,00
300,00
300,00
245,00
400,00
300,00
220,00
300,00
270,00
300,00
450,00
110,00
475,00
270,00
270,00
540,00
300,00
180,00
650,00
180,00
400,00
250,00
100,00
130,00
300,00
550,00
300,00
1 300,00
20 089,00

450,00
300,00
798,00
300,00
637,00
620,00
300,00
300,00
521,00
173,00
2 200,00
404,00
230,00
900,00
1 600,00
221,00
815,00
437,00
600,00
377,00
600,00
600,00
240,00
533,00
300,00
900,00
650,00
110,00
528,00
300,00
300,00
600,00
770,00
200,00
1 300,00
200,00
650,00
280,00
105,00
200,00
489,00
601,00
480,00
1 500,00
31 386,00

Příloha č. 6 k usnesení č. 18/26Z/2008

Dary složkám Integrovaného záchranného systému
na území Ústeckého kraje
1) Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7
IČ: 00007064
zastoupené plk. JUDr. Jiřím Vorálkem, ředitelem Policie ČR správy Severočeského kraje
Ústí nad Labem
Předmět daru :
Počet
Cena vč.DPH
kusů
Terénní automobil FORD RANGER Double Cab XLT Upgrade, 2.5
1
981.888,- Kč
TDCi 105 kW + příslušenství
1
SONY - Recording Blue-Ray systém 50/25GB
34.974,- Kč
2
Kamera SONY HDV/DVCAM/DV - HVR – A1E
3
Video HDV přehrávač SONY - GV - HD700E
1
Vodotěsný kryt kamery - IKELITE6039
1
Světlo do hloubky 60m - PRO VIDEO - LI
2
Stativ SONY s dálkovým ovládáním - VCT - D580RM
2
Náhradní zdroj baterie kamery - NP - QM91D
2
Nabíječka baterií kamery - AC – VQ50
375.236,50 Kč
1
Kufr pro kameru - LCH – HCE
1
Taška pro kameru - S – 6010E
1
Kufr pro přehrávač - PELI 1550
1
Přenosný harddisk ke kameře - FS – 4HD 120GB
1
Náhradní zdroj baterie přehrávače - NP – F970
1
Nabíječka baterií NP – F - AC – V700A
1
Kombinovaný přehrávač Blue-Ray HD-DVD LG - BH – 100
1
Videoreflektor 10/100W - HVL – 20DW2
1
Objektiv na kameru SONY FUJINON S20 x 6,4BRM – SD
69.020,- Kč
1
Náhlavní displej Ranger2
83.489,- Kč
1
Informační výstražná tabule WeNiPol + příslušenství
338.338,- Kč
10
GPS Navigace MIO DigiWalker C720
81.000,- Kč
10
Sof. MioMap Cykloatlas+turistická mapa ČR
11.900,- Kč
3
modul GPS na ochranu Informační výstražné tabule WeNiPol
30.000,- Kč
Celková cena daru činí 2.005.845,50 Kč včetně DPH
2) Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7a, 400 01 Ústí nad Labem
IČ : 00829013
zastoupená MUDr. Iljou Deylem, ředitelem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého
kraje, příspěvkové organizace
Předmět daru :
Počet
Cena vč.DPH
kusů
1
Terénní sanitní vozidlo RLP VW Transporter Kombi + přísl.
1.595.069,- Kč
1
Transportní nosítka FERNO 4153 + příslušenství
394.744,- Kč
1
Transportní defibrilátor/ monitor LIFEPAK 12 + příslušenství
10
GPS GARMIN Nüvi 760
110.000,- Kč
Celková cena daru činí 2.099.813,- Kč včetně DPH
3) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje,
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Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 70886300
zastoupený plk. ing. Jaroslavem Novotným, ředitelem Krajského ředitelství Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje
Předmět daru :
Počet
Cena vč.DPH
kusů
19
Nosič DrägerMan PSS 90 BII (Bodyguard II)
19
Plicní automatika PSS-P - přetlak, krátká hadice
19
Vývod pro 2. plicní automatiku PA/PSS 90
19
Držák plicní automatiky
10
Maska Panorama Nova -P PC EPDM - náhlavní kříž
13
Maska Panorama Nova -S-P PC EPDM - kandahár
1.990.043,10 Kč
10
Maska Panorama Nova RA-PC EPDM - náhlavní kříž
3
Pouzdro na masku PROTEX – sada 4 kusů
10
Plicní automatika PSS-RA - rovnotlak, dlouhá hadice
Láhev carbon kompozit 6,9L/300bar / 4,6kg
19
vč.ventilu Dräger
19
Potah na kompozitní láhev 6,9L
Celková cena daru činí 1.990.043,10 Kč Kč včetně DPH
4) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký
Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71173811
zastoupený Pavlem Doubravou, starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký
Předmět daru :
Počet
Cena vč.DPH
kusů
2
Kladina pro štafetu 4*60m
2
Kladina pro PS 800x120
2
Bariéra 150 x 200 pro stafeta 4x60 m
2
Překážka okno
2
Bariéra 150 x 200 (200) nastavovací pro PS
260.670,- Kč
2
Bariera 0,7 x 200 CTIF nastavovací pro PS
2
Plato 200 x 200 požární útok
2
Odkládací deska pro štafetu CTIF
3
Terče požární útok - sada
3
Elektrická signalizace k terčům CTIF
3
Džberová stříkačka
Celková cena daru činí 260.670,- Kč včetně DPH
5) Městys Panenský Týnec
č. p. 10, 439 05 Panenský Týnec
IČ: 00265314
zastoupený Václavem Švajcrem, starostou Městyse Panenský Týnec
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Kombinované hydraulické nůžky NHK 1 - 360
1
Vysokotlaký agregát HAM 63

Cena vč.DPH
47.731,- Kč
63.070,- Kč

Celková cena daru činí 110.801,- Kč včetně DPH
6) Statutární město Děčín
Mírové Náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
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IČ: 00261238
zastoupený Ing. Vladislavem Raškou, primátorem Statutárního města Děčín
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Plovoucí čerpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
2
Kalové čerpadlo WT 40 XK2 DE + příslušenství
2
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + příslušenství

Cena vč.DPH
83.300,- Kč
90.440,- Kč
32.725,- Kč

Celková cena daru činí 206.465,- Kč včetně DPH
7) Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 1
IČ: 00263958
zastoupený Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou Města Litoměřice
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Plovoucí čerpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové čerpadlo WT 40 XK2 DE + příslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + příslušenství

Cena vč.DPH
41.650,- Kč
45.220,- Kč
16.362,50 Kč

Celková cena daru činí 103.232,50 Kč včetně DPH
8) Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
zastoupený Zdeňkem Kubínkem, starostou Města Roudnice nad Labem
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Plovoucí čerpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové čerpadlo WT 40 XK2 DE + příslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + příslušenství

Cena vč.DPH
41.650,- Kč
45.220,- Kč
16.362,50 Kč

Celková cena daru činí 103.232,50 Kč včetně DPH
9) Město Terezín
Náměstí ČSA 179, 411 55 Terezín
IČ: 00264474
zastoupený Růženou Čechovou, starostkou Města Terezín
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Plovoucí čerpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové čerpadlo WT 40 XK2 DE + příslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + příslušenství

Cena vč.DPH
83.300,- Kč
45.220,- Kč
16.362,50 Kč

Celková cena daru činí 144.882,50 Kč včetně DPH

10) Město Štětí
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
IČ: 00264466
zastoupený Ing. Zdeňkou Rulíškovou, starostkou Města Štětí
Předmět daru :
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Počet
kusů
1
1
1

Cena vč.DPH
Plovoucí čerpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
Kalové čerpadlo WT 40 XK2 DE + příslušenství
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + příslušenství

41.650,- Kč
45.220,- Kč
16.362,50 Kč

Celková cena daru činí 103.232,50 Kč včetně DPH
11) Obec Hřensko
č. p. 71, 407 17 Hřensko
IČ: 00261351
zastoupený Josefem Černým, starostou Obce Hřensko
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Plovoucí čerpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové čerpadlo WT 40 XK2 DE + příslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + příslušenství
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena vč.DPH
41.650,- Kč
45.220,- Kč
16.362,50 Kč
15.470,- Kč

Celková cena daru činí 118.702,50 Kč včetně DPH
12) Obec Chodouny
č. p. 20, 411 71 Chodouny
IČ: 00263699
zastoupený Marií Cimrovou, starostkou Obce Chodouny
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Plovoucí čerpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové čerpadlo WT 40 XK2 DE + příslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + příslušenství

Cena vč.DPH
41.650,- Kč
45.220,- Kč
16.362,50 Kč

Celková cena daru činí 103.232,50 Kč včetně DPH
13) Obec Chotiměř
č. p. 66, 410 02 Lovosice 2
IČ: 00556211
zastoupený Pavlem Klímou, starostou Obce Chotiměř
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Plovoucí čerpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové čerpadlo WT 40 XK2 DE + příslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + příslušenství
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
41.650,- Kč
45.220,- Kč
16.362,50 Kč
10.405,40 Kč

Celková cena daru činí 113.637,90 Kč včetně DPH
14) Obec Křešice
Nádražní 84, 411 48 Křešice
IČ: 00263851
zastoupený Ludmilou Juříkovou, starostkou Obce Křešice
Předmět daru :
Počet

Cena vč.DPH
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kusů
1
1
1
1

Plovoucí čerpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
Kalové čerpadlo WT 40 XK2 DE + příslušenství
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + příslušenství
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

41.650,- Kč
45.220,- Kč
16.362,50 Kč
15.470,- Kč

Celková cena daru činí 118.702,50 Kč včetně DPH
15) Obec Vědomice
Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264598
zastoupený Václavem Tylem, starostou Obce Vědomice
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Plovoucí čerpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové čerpadlo WT 40 XK2 DE + příslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + příslušenství

Cena vč.DPH
41.650,- Kč
45.220,- Kč
16.362,50 Kč

Celková cena daru činí 103.232,50 Kč včetně DPH
16) Obec Velké Březno
Děčínská 211, 403 23 Velké Březno
IČ: 00267139
zastoupený Ing. Miroslavem Mouchou, starostou Obce Velké Březno
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Plovoucí čerpadlo Amphibio 1200 Model GXV 390
1
Kalové čerpadlo WT 40 XK2 DE + příslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + příslušenství

Cena vč.DPH
41.650,- Kč
45.220,- Kč
16.362,50 Kč

Celková cena daru činí 103.232,50 Kč včetně DPH
17) Obec Tisá
č. p. 205, 403 36 Tisá
IČ: 00267082
zastoupený Mgr. Martinou Šimáňovou, starostkou Obce Tisá
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Kalové čerpadlo WT 40 XK2 DE + příslušenství
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + příslušenství

Cena vč.DPH
45.220,- Kč
16.362,50 Kč

Celková cena daru činí 61.582,50 Kč včetně DPH

18) Obec Březno
Radniční 97, 431 45 Březno u Chomutova
IČ: 00261823
zastoupený Zdeňkem Valentou, starostou Obce Březno
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč
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Celková cena daru činí 15.470,- Kč včetně DPH
19) Obec Málkov
Zelená 3, 430 01 Chomutov 1
IČ: 00262013
zastoupený RSDr. Pavlem Bursou, starostou Obce Málkov
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
10.405,40 Kč

Celková cena daru činí 10.405,40 Kč včetně DPH
20) Město Mašťov
Náměstí 80, 431 55 Mašťov
IČ: 00262021
zastoupený Josefem Slunéčkem , starostou Města Mašťov
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
10.405,40 Kč

Celková cena daru činí 10.405,40 Kč včetně DPH
21) Obec Radonice
č. p. 1, 431 55 Radonice u Kadaně
IČ: 00262111
zastoupený Věrou Vernerovou, starostkou Obce Radonice
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
20.810,80 Kč

Celková cena daru činí 20.810,80 Kč včetně DPH
22) Město Krásná Lípa
Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka
IČ: 00261459
zastoupený Ing. Zbyňkem Linhartem, starostou Města Krásná Lípa
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 36.280.80 Kč včetně DPH
23) Město Mikulášovice
č. p. 1007, 4077 79 Mikulášovice
IČ: 00261581
zastoupený Stanislavem Hladíkem , starostou Města Mikulášovice
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč
20.810,80 Kč

Cena vč.DPH
15.470,- Kč
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Celková cena daru činí 15.470,- Kč včetně DPH
24) Město Varnsdorf
Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 1
IČ: 00261718
zastoupený Ing. Josefem Poláčkem, starostou Města Varnsdorf
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
20.810,80 Kč

Celková cena daru činí 20.810,80 Kč včetně DPH
25) Město Verneřice
Mírové náměstí 138, 407 25 Verneřice
IČ: 00261742
zastoupený Pavlou Hnízdovou, starostkou Města Verneřice
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč
20.810,80 Kč

Celková cena daru činí 36.280,80 Kč včetně DPH
26) Obec Vilémov
č. p. 172, 407 80 Vilémov u Šluknova
IČ: 00261769
zastoupený Hynkem Raichartem, starostou Obce Vilémov
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč
20.810,80 Kč

Celková cena daru činí 36.280,80 Kč včetně DPH
27) Obec Lubenec
Podbořanská 51, 439 83 Lubenec
IČ: 00265217
zastoupený Bohumilem Peterkou , starostou Obce Lubenec
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč
10.405,40 Kč

Celková cena daru činí 25.875,40 Kč včetně DPH
28) Obec Černčice
Jiráskova 223, 439 01 Černčice
IČ: 00556271
zastoupený Janem Ogieglem, starostou Obce Černčice
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
10.405,40 Kč

Celková cena daru činí 10.405,40 Kč včetně DPH
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29) Obec Domoušice
č. p. 107, 439 68 Domoušice
IČ: 00264903
zastoupený Zdeňkem Kutnerem, starostou Obce Domoušice
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
20.810,80 Kč

Celková cena daru činí 20.810,80 Kč včetně DPH
30) Obec Hřivice
č. p. 24, 439 65 Hřivice
IČ: 00264971
zastoupený Josefem Hajmem, starostou Obce Hřivice
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
10.405,40 Kč

Celková cena daru činí 10.405,40 Kč včetně DPH
31) Městys Peruc
Oldřichova 49, 439 07 Peruc
IČ: 00265331
zastoupený Antonínem Lancem, starostou Městyse Peruc
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
10.405,40 Kč

Celková cena daru činí 10.405,40 Kč včetně DPH
32) Obec Tuchořice
č. p. 123, 439 69 Tuchořice
IČ: 00265624
zastoupený Ladislavem Kubiskou, starostou Obce Tuchořice
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč

Celková cena daru činí 15.470,- Kč včetně DPH
33) Město Vroutek
náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek
IČ: 00265705
zastoupený Martou Hessovou, starostkou Města Vroutek
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
10.405,40 Kč

Celková cena daru činí 10.405,40 Kč včetně DPH
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34) Městys Brozany nad Ohří
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří
IČ: 00263397
zastoupený Ing. Václavem Beštou, starostou Městyse Brozany nad Ohří
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
20.810,80 Kč

Celková cena daru činí 20.810,80 Kč včetně DPH
35) Město Budyně nad Ohří
Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří
IČ: 00263427
zastoupený Ing. Petrem Medáčkem CSc., starostou Města Budyně nad Ohří
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč

Celková cena daru činí 15.470,- Kč včetně DPH
36) Obec Lovečkovice
č. p. 40, 411 45 Úštěk
IČ: 00263982
zastoupený Václavem Pavlíkem, starostou Obce Lovečkovice
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
20.810,80 Kč

Celková cena daru činí 20.810,80 Kč včetně DPH
37) Obec Polepy
č. p. 112, 411 47 Polepy
IČ: 00264202
zastoupený Jiřinou Fajčákovou, starostkou Obce Polepy
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč

Celková cena daru činí 15.470,- Kč včetně DPH
38) Obec Straškov-Vodochody
č. p. 2, 411 84 Straškov - Vodochody
IČ: 00264431
zastoupený Janem Bartoněm, starostou Obce Straškov-Vodochody
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč

Celková cena daru činí 15.470,- Kč včetně DPH
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39) Město Třebenice
Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice
IČ: 00264521
zastoupený Václavem Vobořilem, starostou Města Třebenice
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
20.810,80 Kč

Celková cena daru činí 20.810,80 Kč včetně DPH
40) Obec Vrbice
Hlavní 47, 411 64 Vrbice u Roudnice nad Labem
IČ: 00264652
zastoupený Vlastimilem Miklem, starostou Obce Vrbice
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč

Celková cena daru činí 15.470,- Kč včetně DPH
41) Město Chabařovice
Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
IČ: 00556912
zastoupený Jiřím Záhoříkem, starostou Města Chabařovice
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
20.810,80 Kč

Celková cena daru činí 20.810,80 Kč včetně DPH
42) Obec Malečov
č. p. 36, 403 27 Malečov u Ústí nad Labem
IČ: 00266884
zastoupený Antonínem Marešem, starostou Obce Malečov
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
20.810,80 Kč

Celková cena daru činí 20.810,80 Kč včetně DPH
43) Obec Povrly
Mírová 165, 403 32 Povrly
IČ: 00266931
zastoupený Jiřím Schickem, starostou Obce Povrly
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
20.810,80 Kč

Celková cena daru činí 20.810,80 Kč včetně DPH

10

Příloha č. 6 k usnesení č. 18/26Z/2008
44) Obec Řehlovice
č. p. 1, 403 13 Řehlovice
IČ: 00266981
zastoupený Josefem Macháčkem, starostou Obce Řehlovice
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
20.810,80 Kč

Celková cena daru činí 20.810,80 Kč včetně DPH
45) Město Duchcov
Náměstí Republiky 5, 419 01 Duchcov
IČ: 00266299
zastoupený Petrem Kňourkem, starostou Města Duchcov
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč
20.810,80 Kč

Celková cena daru činí 36.280,80 Kč včetně DPH
46) Město Bílina
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
zastoupený Josefem Horáčkem, starostou Města Bílina
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč

Celková cena daru činí 15.470,- Kč včetně DPH
47) Obec Bystřany
Pražská 32, 417 61 Bystřany
IČ: 00266256
zastoupený Ivanem Vinickým, starostou Obce Bystřany
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru činí 15.470,- Kč včetně DPH
48) Městys Hostomice
Mlýnská 158, 417 52 Hostomice nad Bílinou
IČ: 00266311
zastoupený Hanou Haklovou, starostkou Městyse Hostomice
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč

Cena vč.DPH
15.470,- Kč

Celková cena daru činí 15.470,- Kč včetně DPH
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49) Město Košťany
Teplická 297, 417 23 Košťany u Teplic
IČ: 00266400
zastoupený Františkem Voháňkou, starostou Města Košťany
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč
20.810,80 Kč

Celková cena daru činí 36.280,80 Kč včetně DPH
50) Obec Měrunice
č .p. 67, 418 04 Bílina 4
IČ: 00266477
zastoupený Bc. Jitkou Novou, starostkou Obce Měrunice
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč

Celková cena daru činí 15.470,- Kč včetně DPH
51) Město Osek
Zahradní 246, 417 05 Osek u Duchcova
IČ: 00266558
zastoupený Ing. Jiřím Hlinkou, starostou Města Osek
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč

Celková cena daru činí 15.470,- Kč včetně DPH
52) Obec Proboštov
Náměstí Svobody 700, 417 12 Proboštov u Teplic
IČ: 00266566
zastoupený Alenou Antošovou, starostkou Obce Proboštov
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč
10.405,40 Kč

Celková cena daru činí 25.875,40 Kč včetně DPH
53) Obec Srbice
č. p. 22, 415 01 Teplice 1
IČ: 00266591
zastoupený Milanem Zykou, starostou Obce Srbice
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF

Cena vč.DPH
15.470,- Kč

Celková cena daru činí 15.470,- Kč včetně DPH
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54) Obec Obrnice
Mírová 70, 435 21 Obrnice
IČ: 00266116
zastoupený Stanislavem Zaspalem, starostou Obce Obrnice
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
10.405,40 Kč

Celková cena daru činí 10.405,40 Kč včetně DPH
55) Město Hora Svaté Kateřiny
Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
IČ: 00265934
zastoupený Evou Horákovou, starostkou Města Hora Svaté Kateřiny
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF

Cena vč.DPH
20.810,80 Kč

Celková cena daru činí 20.810,80 Kč včetně DPH
56) Město Rumburk
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 00261602
zastoupený Ing. Jaroslavem Sykáčkem, starostou Města Rumburk
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlový terminál PEGAS + příslušenství

Cena vč.DPH
71.745,10 Kč

Celková cena daru činí 71.745,10 Kč včetně DPH
57) Obec Kovářská
Náměstí J. Švermy 64, 431 86 Kovářská
IČ: 00261947
zastoupený Alenou Kepičkovou, starostkou Obce Kovářská
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlový terminál PEGAS + příslušenství

Cena vč.DPH
71.745,10 Kč

Celková cena daru činí 71.745,10 Kč včetně DPH
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Převod nadbytečného movitého majetku obcím na území Ústeckého kraje
OBEC

P.Č.

Dé Longhi DE 220
cena 11.832,78 Kč

Amcor S 320
cena 7.318,78 Kč

Odvlhčovač D 550
cena 11.590,00 Kč

Odvlhčovač T 90
cena 48.543,80

Odvlhčovač T 18R
cena 21.045,00 Kč

Teplomet DEVI-TEMP 106 Teplomet DEVI-TEMP 109 Teplomet DEVI-TEMP 115
cena 11.529,00 Kč
cena 11.194,80 Kč
cena 19.629,80 Kč

TeplogenerátorTP01001
cena 5.900,00

CELKEM
cena

CELKEM
kusů

35 498,34 Kč

3

1

Město
Bílina

3

35498,34

0

0

0

0

0

0

0

2

Město
Litoměřice

86

1017619,1

0

0

0

0

0

0

0

0

1 017 619,08 Kč

86

3

Město
Roudnice n/Labem

13

153826,14

0

0

97087,6

0

0

0

0

0

250 913,74 Kč

15

4

Město
Varnsdorf

3

35498,34

0

0

0

0

0

0

0

0

35 498,34 Kč

3

5

Obec
Povrly

10

118327,8

0

0

0

0

0

0

0

0

118 327,80 Kč

10

6

Obec
Křešice

3

35498,34

0

0

0

0

0

0

0

0

35 498,34 Kč

3

7

Obec
Řehlovice

2

23665,56

0

0

0

0

0

0

0

0

23 665,56 Kč

2

8

Obec
Velké Březno

0

0

0

0

0

22389,6

0

0

45 447,60 Kč

4

9

Obec
Hřivice

2

23665,56

0

0

0

0

0

0

0

0

23 665,56 Kč

2

10

Obec
Chodouny

1

11832,78

0

23180

0

0

0

0

5900

60 542,58 Kč

5

11

Město
Štětí

3

35498,34

14637,56

0

0

0

0

0

0

0

50 135,90 Kč

5

12

Obec
Vrbice

1

11832,78

0

0

0

0

0

0

0

0

11 832,78 Kč

1

13

Obec
Vědomice

0

0

0

0

42090

0

0

0

0

42 090,00 Kč

2

14

Obec
Chotiměř

11832,78

0

0

0

0

0

0

0

1

5900

17 732,78 Kč

2

15

Obec
Radonice

0

0

11590

0

0

0

0

0

1

5900

17 490,00 Kč

2

16

Městys
Panenský Týnec

1

11832,78

0

0

0

0

0

0

0

0

11 832,78 Kč

1

17

Město
Krásná Lípa

1

11832,78

0

0

0

0

0

0

19629,8

0

31 462,58 Kč

2

18

Obec
Vilémov

0

0

0

0

0

11529

0

0

0

11 529,00 Kč

1

19

Obec
Lubenec

11832,78

0

0

0

0

11194,8

0

0

23 027,58 Kč

2

1

1

2

2

1

2

2

2

1

23058

0
1

2

0

1

1

1

19629,8

1

20

Město
Hora Sv. Kateřiny

OBEC

P.Č.

0

Dé Longhi DE 220
cena 11.832,78 Kč

2

14637,56

Amcor S 320
cena 7.318,78 Kč

0

Odvlhčovač D 550
cena 11.590,00 Kč

0

Odvlhčovač T 90
cena 48.543,80

0

1

Odvlhčovač T 18R
cena 21.045,00 Kč

11529

1

11194,8

0

Teplomet DEVI-TEMP 106 Teplomet DEVI-TEMP 109 Teplomet DEVI-TEMP 115
cena 11.529,00 Kč
cena 11.194,80 Kč
cena 19.629,80 Kč
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1

5900

TeplogenerátorTP01001
cena 5.900,00

43 261,36 Kč

5

CELKEM
cena

CELKEM
kusů

21

Statutární město
Ústí nad Labem

6

70996,68

0

0

0

0

0

0

0

0

70 996,68 Kč

6

22

Město
Žatec

3

35498,34

0

0

0

0

0

0

0

0

35 498,34 Kč

3

23

Obec
Dolní Zálezly

3

35498,34

0

0

0

0

0

0

0

0

35 498,34 Kč

3

24

Obec
Habrovany

1

11832,78

0

0

0

0

0

0

0

0

11 832,78 Kč

1

25

Obec
Homole u Panny

2

23665,56

0

0

0

0

0

0

0

0

23 665,56 Kč

2

26

Obec
Chuderov

2

23665,56

0

0

0

0

0

0

0

0

23 665,56 Kč

2

27

Obec
Libouchec

1

11832,78

0

0

0

0

0

0

0

0

11 832,78 Kč

1

28

Obec
Ryjice

2

23665,56

0

0

0

0

0

0

0

0

23 665,56 Kč

2

29

Obec
Stebno

1

11832,78

0

0

0

0

0

0

0

0

11 832,78 Kč

1

30

Obec
Velké Chvojno

2

23665,56

0

0

0

0

0

0

0

0

23 665,56 Kč

2

31

Obec
Jiřetín pod Jedlovou

1

11832,78

0

0

0

0

0

0

0

0

11 832,78 Kč

1

32

Obec
Rybniště

2

23665,56

0

0

0

0

0

0

0

0

23 665,56 Kč

2

33

Obec
Veliká Ves

1

11832,78

0

0

0

0

0

0

11194,8

0

5900

28 927,58 Kč

3

34

Obec
Hrobce

0

0

2

23180

0

0

0

0

0

0

23 180,00 Kč

2

35

Obec
Vysoká Pec

11832,78

0

0

0

0

0

0

0

0

11 832,78 Kč

1

36

Obec
Boleboř

0

0

0

0

0

0

0

1

19629,8

0

19 629,80 Kč

1

37

Obec
Staňkovice

0

0

0

0

0

0

0

1

19629,8

5900

25 529,80 Kč

2

38

Město
Výsluní

1

11832,78

0

0

0

0

0

39

Obec
Bečov

1

11832,78

0

0

0

0

40

Obec
Vršovice

0

0

11590

0

21045

1

1

1

2

1

1

1

1

11194,8

0

0

23 027,58 Kč

2

0

0

0

0

11 832,78 Kč

1

0

0

0

0

32 635,00 Kč

2

41
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Obec
Údlice

1

Obec
42 Židovice n/Labem

OBEC

P.Č.

11832,78

0

0

0

Dé Longhi DE 220
cena 11.832,78 Kč

Amcor S 320
cena 7.318,78 Kč

2

0

0

23180

0

Odvlhčovač D 550
cena 11.590,00 Kč

Odvlhčovač T 90
cena 48.543,80

43

Město
Hoštka

1

11832,78

0

0

0

44

Město
Dolní Poustevna

1

11832,78

0

0

0

45

Obec
Lipová

0

0

11590

46

Obec
Horní Habartice

11832,78

0

47

Obec
Lhotka n/Labem

0

0

48

Obec
Malé Březno

0

0

49

Obec
Růžová

0

50

Obec
Malšovice

51

0

0

0

0

0

Odvlhčovač T 18R
cena 21.045,00 Kč

11194,8

0

0

23 027,58 Kč

2

0

0

0

23 180,00 Kč

2

CELKEM
cena

CELKEM
kusů

0

23 361,78 Kč

2

5900

17 732,78 Kč

2

19629,8

0

42 414,60 Kč

3

Teplomet DEVI-TEMP 106 Teplomet DEVI-TEMP 109 Teplomet DEVI-TEMP 115
cena 11.529,00 Kč
cena 11.194,80 Kč
cena 19.629,80 Kč
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

11194,8

0

0

0

0

1

11194,8

0

0

23 027,58 Kč

2

1

11590

0

0

0

1

11194,8

0

0

22 784,80 Kč

2

1

11590

0

21045

0

0

0

0

32 635,00 Kč

2

0

0

0

0

0

0

19629,8

0

19 629,80 Kč

1

11832,78

0

0

0

0

0

0

0

0

11 832,78 Kč

1

Obec
Pnětluky

0

0

11590

0

11529

0

0

0

23 119,00 Kč

2

52

Obec
Postoloprty

0

7318,78

0

0

11194,8

0

5900

24 413,58 Kč

3

53

Obec
Zábrušany

0

0

0

0

54

Obec
Lukavec

11832,78

0

0

55

Obec
Nová Ves v Horách

14637,56

56

Obec
Žalhostice

57

Obec
Prackovice n/Labem

0

58

Obec
Libočany

0

59

Obec
Velemyšleves

0

1

1

1

0

1

1

2

11832,78

1

1

1

1

0

0

1

TeplogenerátorTP01001
cena 5.900,00

11529

1

0

1

0

1

1

0

0

21045

0

0

0

0

21 045,00 Kč

1

0

0

0

0

0

0

11 832,78 Kč

1

0

0

0

0

0

0

0

14 637,56 Kč

2

0

0

0

0

0

0

0

0

11 832,78 Kč

1

7318,78

0

0

0

0

0

0

0

7 318,78 Kč

1

0

0

0

21045

0

0

0

2

11800

32 845,00 Kč

3

0

0

11194,8

0

1

5900

35 942,58 Kč

4

7318,78

0

1

1

0

1

3

11529

1

1

1

1

1
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60

Obec
Petrohrad

0

61

Obec
Velké Žernoseky

0

Obec
62 Ludvíkovice

OBEC

P.Č.

1

2

11832,78

Dé Longhi DE 220
cena 11.832,78 Kč

0

0

0

0

0

14637,56

0

0

0

0

0

0

0

Amcor S 320
cena 7.318,78 Kč

63

Obec
Brandov

0

1

7318,78

64

Obec
Huntýřov

0

1

7318,78

65

Obec
Malé Žernoseky

66

Obec
Zbrašín

0

67

Město
Hrob

68

Odvlhčovač D 550
cena 11.590,00 Kč

Odvlhčovač T 90
cena 48.543,80

Odvlhčovač T 18R
cena 21.045,00 Kč

1

11194,8

0

0

11 194,80 Kč

1

0

0

0

0

14 637,56 Kč

2

0

0

0

0

11 832,78 Kč

1

CELKEM
cena

CELKEM
kusů

Teplomet DEVI-TEMP 106 Teplomet DEVI-TEMP 109 Teplomet DEVI-TEMP 115
cena 11.529,00 Kč
cena 11.194,80 Kč
cena 19.629,80 Kč

0

0

0

11590

0

0

0

0

0

0

0

1

7318,78

0

0

0

0

0

1

7318,78

0

0

0

0

Město
Libochovice

0

2

14637,56

0

0

0

69

Obec
Dobkovice

0

2

14637,56

0

0

70

Město
Horní Jiřetín

0

11590

0

71

Městys
Nepomyšl

0

1

7318,78

0

72

Obec
Strupčice

0

1

7318,78

73

Obec
Kyškovice

0

2

74

Obec
Smolnice

0

75

Obec
Bitozeves

76

TeplogenerátorTP01001
cena 5.900,00

0

0

0

0

7 318,78 Kč

1

11529

0

0

0

30 437,78 Kč

3

11194,8

0

0

23 027,58 Kč

2

0

0

5900

13 218,78 Kč

2

11194,8

0

0

18 513,58 Kč

2

0

0

0

0

14 637,56 Kč

2

0

0

0

0

0

14 637,56 Kč

2

21045

0

0

0

5900

38 535,00 Kč

3

0

0

0

11194,8

0

0

18 513,58 Kč

2

0

0

0

11529

0

0

0

18 847,78 Kč

2

14637,56

0

0

0

0

0

0

0

14 637,56 Kč

2

1

7318,78

0

0

0

0

0

0

0

7 318,78 Kč

1

0

1

7318,78

11590

0

0

0

0

0

0

18 908,78 Kč

2

Obec
Vrutice

0

2

14637,56

0

0

0

0

0

0

0

14 637,56 Kč

2

77

Obec
Hrušovany

0

1

7318,78

0

0

0

0

0

0

0

7 318,78 Kč

1

78

Obec
Lkáň

0

1

7318,78

0

0

0

0

0

0

5900

13 218,78 Kč

2

1

11832,78

0

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1
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79

Obec
Staré Křečany

0

2

14637,56

80

Obec
Chraberce

0

1

81

Obec
Žiželice

82

Město
Jirkov

OBEC

P.Č.

11590

0

0

0

0

0

0

26 227,56 Kč

3

7318,78

0

0

0

0

0

0

0

7 318,78 Kč

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5900

5 900,00 Kč

1

0

0

11590

0

0

0

0

0

2

11800

23 390,00 Kč

3

CELKEM
cena

CELKEM
kusů

Dé Longhi DE 220
cena 11.832,78 Kč

Amcor S 320
cena 7.318,78 Kč

1

1

Odvlhčovač D 550
cena 11.590,00 Kč

Odvlhčovač T 90
cena 48.543,80

Odvlhčovač T 18R
cena 21.045,00 Kč

Teplomet DEVI-TEMP 106 Teplomet DEVI-TEMP 109 Teplomet DEVI-TEMP 115
cena 11.529,00 Kč
cena 11.194,80 Kč
cena 19.629,80 Kč

TeplogenerátorTP01001
cena 5.900,00

83

Obec
Doubice

0

1

7318,78

0

0

0

0

0

0

0

7 318,78 Kč

1

84

Obec
Ohníč

0

2

14637,56

0

0

0

0

0

0

0

14 637,56 Kč

2

85

Obec
Vchynice

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5900

5 900,00 Kč

1

86

Obec
Málkov

0

1

7318,78

0

0

0

0

0

0

2

11800

19 118,78 Kč

3

87

Obec
Bílence

0

1

7318,78

0

0

0

0

0

0

1

5900

13 218,78 Kč

2

88

Město
Třebenice

0

2

14637,56

0

0

0

0

0

0

0

14 637,56 Kč

2

89

Město
Budyně nad Ohří

0

1

7318,78

11590

0

0

0

0

0

5900

24 808,78 Kč

3

90

Obec
Všehrdy

0

0

0

0

21045

0

0

0

0

21 045,00 Kč

1

91

Obec
Dobříň

0

1

7318,78

0

0

0

0

0

0

0

7 318,78 Kč

1

92

Obec
Račetice

0

1

7318,78

0

0

0

0

0

0

0

7 318,78 Kč

1

93

Městys
Brozany nad Ohří

0

1

7318,78

0

0

0

0

0

0

11800

19 118,78 Kč

3

94

Město
Mikulášovice

0

1

7318,78

0

0

0

0

0

0

0

7 318,78 Kč

1

95

Obec
Krásný Dvůr

0

0

0

0

21045

0

0

0

0

21 045,00 Kč

1

96

Město
Vroutek

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5900

5 900,00 Kč

1

97

Obec
Počedělice

0

0

0

0

21045

0

0

0

1

5900

26 945,00 Kč

2

1

1

1

1

5

1

2
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98

Obec
Přestanov

0

2

14637,56

0

0

99

Obec
Hrobčice

0

1

7318,78

0

0

100

Město
Úštěk

0

1

7318,78

0

101

Obec
Benešov n/ Ploučnicí

0

0

102

Obec
Kladruby

0

0

OBEC

P.Č.

Dé Longhi DE 220
cena 11.832,78 Kč

Amcor S 320
cena 7.318,78 Kč

0

0

0

0

21045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Odvlhčovač D 550
cena 11.590,00 Kč

Odvlhčovač T 90
cena 48.543,80

1

Odvlhčovač T 18R
cena 21.045,00 Kč

5900

20 537,56 Kč

3

0

28 363,78 Kč

2

2

11800

19 118,78 Kč

3

0

1

5900

5 900,00 Kč

1

0

1

5900

5 900,00 Kč

1

CELKEM
cena

CELKEM
kusů

Teplomet DEVI-TEMP 106 Teplomet DEVI-TEMP 109 Teplomet DEVI-TEMP 115
cena 11.529,00 Kč
cena 11.194,80 Kč
cena 19.629,80 Kč

1

TeplogenerátorTP01001
cena 5.900,00

103

Město
Dubí

0

1

7318,78

0

0

0

0

0

0

2

11800

19 118,78 Kč

3

104

Obec
Světec

0

1

7318,78

0

0

0

0

0

0

1

5900

13 218,78 Kč

2

105

Obec
Býnovec

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5900

5 900,00 Kč

1

106

Obec
Újezdeček

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5900

5 900,00 Kč

1

117778,8

32

188800

3 527 770,80 Kč

318

CELKEM

170

2011572,6

50

365939

18

208620

2

97087,6

11

231495

9

6

103761

16

179116,8

6
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o spolupráci při restaurování
vitráží horní řady oken děkanského
chrámu Nanebevzetí Panny Marie v
Mostě
uzav řená dle ust anov ení § 51 a 50a záko na č. 40/1964 Sb.,
občans ký záko ní k, v plat ném znění

Číslo ÚK:
Číslo NPÚ:

Smluvní strany

Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiří Šulc, hejtman
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání :
PhDr. Petr Novák vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého
kraje
telefon, fax
: 47 5657 256
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz
(dále jen „ ÚK“)

a

Národní památkový ústav
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ

: Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
: Pavel Jerie, generální ředitel NPÚ
: 75032333
: CZ 75032333

Zástupce pro věcná jednání:
Mgr. Eva Balaštíková, ředitelka územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem
na základě udělené plné moci generálním ředitelem
telefon,
: 475210433
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e-mail
(dále jen „NPÚ“)

: reditel@usti.npu.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI PŘI
RESTAUROVÁNÍ VITRÁŽÍ
HORNÍ ŘADY OKEN
DĚKANSKÉHO CHRÁMU NANEBEVZETÍ
P A N N Y M A R I E V M O S T Ě:

I.
Preambule
Vzhledem k maximálnímu zájmu Ústeckého kraje na obnově kulturních památek na území
regionu má Ústecký kraj zájem na znovuosazení původních vitráží oken děkanského chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, v Kostelní ulici, které jsou v současné době v jeho
vlastnictví. S cílem realizace tohoto záměru uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o
spolupráci při restaurování vitráží horní řady oken děkanského chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě. Smluvní strany zároveň vyjadřují svou vůli obdobným způsobem upravit
spolupráci v souvislosti s restaurováním vitráží dolní řady oken za předpokladu, že budou
mezi nimi dohodnuty všechny podmínky pro toto restaurování a dále za předpokladu, že
budou dohodnuty podmínky nutné změny (reinstalace) stálé expozice renesančního a
gotického umění, neboť bez změny expozice nelze vitráže do dolních oken osadit. Jednou
z hlavních podmínek pro tuto spolupráci bude vyřešení profinancování všech vzniklých
nákladů Ústeckým krajem. Pokud nedojde k dohodě všech podmínek pro toto restaurování,
znamená to, že smluvní strany se nedohodly na podstatných náležitostech.

II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností při:
a. zajištění odborného dohledu NPÚ dle § 32 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987
Sb. o státní památkové péči, v platném znění, při realizaci veřejné zakázky
„Restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě“
(dále jen „Veřejná zakázka Restaurování vitráží“),
b. postupu při osazení vitráží do horní řady oken,
c. darování restaurovaných a osazených vitráží do vlastnictví České republiky.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. NPÚ za účelem splnění předmětu této smlouvy:
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a. zabezpečí odborný dohled při přípravě a plnění Veřejné zakázky Restaurování
vitráží, zejména zajistí průběžnou kontrolu provádění rekonstrukce z hlediska
plnění požadavků památkové péče
b. zúčastní se přebírání restaurovaných a zasazených oken Ústeckým krajem od
zhotovitele plnícího Veřejnou zakázku Restaurování vitráží,
c. bezplatně umožní volný přístup do děkanského chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě zástupcům ÚK a dále osobám provádějícím restaurátorské a
další práce nutné k přípravě a realizaci Veřejné zakázky Restaurování vitráží.
2. ÚK za účelem slnění předmětu této smlouvy :
a. uhradí veškeré práce a dodávky spojené s osazením vitráží do horní řady oken,
včetně nákladů, které jsou zahrnuty v ceně díla Veřejné zakázky Restaurování
vitráží,
b. ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Veřejné zakázky Restaurování vitráží
vymezí zejména postup umožňující provádění díla bez omezení
návštěvnického provozu, a to začleněním závazného harmonogramu prací do
znění smlouvy. Dále bude v této smlouvě ošetřena bezpečnost exponátů
v děkanském kostele, a to ustanovením o nepřetržitém postupu prací při
výměně vitráží horních oken tak, aby nebyla neosazená okna ponechána bez
dozoru.
IV.
Darování vitráží (Smlouva o budoucích darovacích smlouvách)
1. Smluvní strany se zavazují uzavřít budoucí darovací smlouvy na všechny vitráže horních
oken uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, které jsou předmětem restaurace a osazení dle
Veřejné zakázky Restaurování vitráží. Budoucí darovací smlouvy mohou být uzavírány na
darování jednotlivých vitráží nebo celé skupiny vitráží za předpokladu, že dojde k jejich
osazení do děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Záměrem Smluvních
stran je darování každé dokončené a osazené vitráže do vlastnictví České republiky.
2. Podstatné náležitosti každé budoucí darovací smlouvy jsou tyto:
a. předmětem daru je vitráž/vitráže okna/oken uvedené v příloze č. 1 této
smlouvy, která je restaurovaná a osazená v děkanského chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě,
b. darovaná vitráž uvedená v příloze č. 1 bude označena skutečnými rozměry,
motivem a číslem okna, do kterého byla zasazena,
c. dar bude dárcem darován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude
užíván výhradně jako součást okna děkanského chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě. Obdarovaný se zaváže, že předmět daru bude užívat pouze
k účelu, k němuž bude darován,
d. odpovědnost za škodu na každé darované vitráži přechází z Ústeckého kraje na
NPÚ dnem jejího převzetí Ústeckým krajem od zhotovitele za přítomnosti
NPÚ, ke kterému dochází po jejím osazení v děkanském chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě. Výjimku z odpovědnosti za škodu po převzetí od
Ústeckého kraje má NPÚ v případě poškození darované vitráže zhotovitelem.
V takovém případě přechází odpovědnost za škodu na zhotovitele.
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3. Každá budoucí darovací smlouva (na jednu nebo více vitráží) bude smluvními stranami
uzavřena do třiceti dnů po protokolárním převzetí restaurované a zasazené vitráže
Ústeckým krajem od zhotovitele. Návrh smlouvy zpracovává Ústecký kraj.
4. NPÚ prohlašuje, že je na základě platných právních předpisů oprávněný rozhodnout o
uzavření této smlouvy o budoucích darovacích smlouvách a také o jednotlivých budoucích
darovacích smlouvách. Dále smluvní strany prohlašují, že specifikace jednotlivých vitráží
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy naprosto postačuje k jednoznačné identifikaci
předmětu daru.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj, 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. NPÚ 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,
c) povinnosti mlčenlivosti podléhají veškeré údaje týkající se zabezpečení objektu včetně
jeho příslušenství.
2. ÚK tímto potvrzuje, že:
o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
…/…/… ze dne …………………
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 3 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
VI.
Podpisy smluvních stran
1. Smluvní strany 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
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srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V …………….. dne …………………

V ………………… dne ………………..

Pavel Jerie
generální ředitel NPÚ

Ing. Jiří Šulc
Hejtman Ústeckého kraje

…………………………………………….

………………………………………………

Přílohy:
1. Seznam vitráží horní fronty oken
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
seznam okenních vitráží horní řady oken
Okna pod poř. č. 1 – 21 barevná a jednobarevná skla, ve vrcholu kružba složená z barevných vegetabilních
ornamentů, samotná okna jsou složena z geometrických vícebarevných útvarů. Vše je zalévané do olova.
Poř.
č.

Původní
číslo oken

1.

XXVII/6

Popis
Vyobrazení
/původní umístění v kostele Nanebevzetí Panny Marie 1 z plátů okna
v Mostě/
Okno
vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé zasklení
do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky
4 svislé pruhy,
14 plátů + 6 horních plátů
13 plátů + 6 horních plátů.
Původní umístění: předsíň bývalého jižního ochozu.

2.

XXVII/7

Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
11 plátů + ventilace
15 plátů + 3 horní pláty.
Původní umístění: předsíň bývalého jižního ochozu.

3.

XXVIII/2

Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
14 plátů
11 plátů + 3 horní pláty.
Původní umístění: první bývalá jižní empora.

4.

XXIX/2

Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
11 plátů + ventilace
14 plátů.
Původní umístění: druhá bývalá jižní empora
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Poř.
č.

Původní
číslo oken

5.

XXX/2

Popis
Vyobrazení
/původní umístění v kostele Nanebevzetí Panny Marie 1 z plátů okna
v Mostě/
Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
14 plátů (1 ks se znakem)
13 plátů + 3 horní pláty .
Původní umístění: třetí bývalá jižní empora.

6.

XXXI/2

Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
10 plátů + ventilace
16 plátů + 3 horní pláty.
Původní umístění: čtvrtá bývalá jižní empora.

7.

XXXII/1

Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
Celkem 26 plátů (3 šířky A,B,C).
Původní umístění: pátá bývalá jižní empora.

8.

XXXIII/1

Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
26 plátů + ventilace + 3 horní pláty.
Původní umístění: šestá bývalá jižní empora.
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Poř.
č.

Původní
číslo oken

9.

XXXIV/2

Popis
Vyobrazení
/původní umístění v kostele Nanebevzetí Panny Marie 1 z plátů okna
v Mostě/
Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
14 plátů
13 plátů + 3 horní pláty.
Původní umístění: první bývalá východní empora

10.

XXXV/2

Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
13 plátů
13 plátů + 3 horní pláty.
Původní umístění: druhá bývalá východní empora.

11.

XXXVI/1

Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
14 plátů.

Původní umístění: prostor bývalého východního dvojitého
schodiště
12.

XXXVII/2

Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
14 plátů
13 plátů + 3 horní pláty (jeptišky).
Původní umístění: třetí bývalá východní empora
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Poř.
č.

Původní
číslo oken

13.

XXXVIII/8

Popis
Vyobrazení
/původní umístění v kostele Nanebevzetí Panny Marie 1 z plátů okna
v Mostě/
Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
13 plátů
11 plátů + 3 horní pláty.
Původní umístění: čtvrtá bývalá východní empora.

14.

XXXIX/1

Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
11 plátů + ventilace
14 plátů.
Původní umístění: první bývalá severní empora.

15.

XL/1

Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
12 plátů + 8 ks z kružby
15 plátů + 3 horní pláty.
Původní umístění: druhá bývalá severní empora.

16.

XLI/2

Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
9 plátů + 1 horní plát
9 plátů + 1 horní plát
9 plátů + 1 horní plát.
Původní umístění: třetí bývalá severní empora.
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č.

Původní
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17.

XLII/1

Popis
Vyobrazení
/původní umístění v kostele Nanebevzetí Panny Marie 1 z plátů okna
v Mostě/
Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a
kružbě novodobé zasklení do olova, zpevněno
horizontálními železnými pásky, které dělí
okno celkem na 9 dílů ve třech svislých
pruzích. v cca 800 cm, š. dílu 50 cm,
9 plátů
9 plátů + 1 horní plát (jeptiška)
9 plátů + 1 horní plát (jeptiška)
(2x malovaná stuha, 1x malovaný erb).

18.

XLIII/1

Původní umístění: čtvrtá bývalá severní empora.
Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
15 plátů
12 plátů + 3 horní pláty.
Původní umístění: pátá bývalá severní empora.

19.

XLIV/1

Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
12 plátů + ventilace
14 plátů + 3 horní pláty.
Původní umístění: šestá bývalá severní empora.

20.

XLV/15

Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm,
13 plátů
14 plátů + 3 horní pláty.
Původní umístění: předsíň severního ochozu.
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21.

XLV/16

Popis
Vyobrazení
/původní umístění v kostele Nanebevzetí Panny Marie 1 z plátů okna
v Mostě/
Okno
štíhlé, vysoké, v pozdně gotických prutech a kružbě novodobé
zasklení do olova, zpevněno horizontálními železnými pásky,
které dělí okno celkem na 9 dílů ve třech svislých pruzích. v cca
800 cm, š. dílu 50 cm.
12 plátů + ventilace
14 plátů + 3 horní pláty
Původní umístění: předsíň severního ochozu.

22.

bč.

23.

bč.

24.

bč.

25.

bč.

26.

bč.

27.

bč.

Okno malé
Původní umístění: v průčelí věže.
Okno střední
Původní umístění: v průčelí věže.
Okno
Původní umístění: v průčelí věže.
Okno
Původní umístění: levá strana věže.
Okno
Původní umístění: pravá strana věže.
Okno
Původní umístění: zadní strana věže.
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Memorandum o spolupráci
mezi
Ústeckým krajem
a
provincií Anhui
Preambule
Vzhledem k prohlubujícím se vztahům mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou
a s ohledem na vzájemnou ochotu obou zemí posilovat vzájemné výměny, vyjadřují Ústecký
kraj a provincie Anhui (dále jen „smluvní strany“) zájem na oboustranně výhodné spolupráci
a dohodli se na uzavření Memoranda o spolupráci.
Článek I
Smluvní strany se zavazují podporovat a zahájit spolupráci ve formě společných projektů a
výměny informací zejména v těchto oblastech:
§
§
§
§
§
§
§

Spolupráce v oblasti průmyslu
Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu
Spolupráce v oblasti vzdělávání
Spolupráce institucí obou regionů
Cestovní ruch
Podpora podnikání obou partnerů za účelem rozvoje vzájemných investic a ekonomické a
obchodní spolupráce
Kulturní výměny

Smluvní strany budou participovat na pravidelné výměně informací vztahujících se
k záměrům a aktivitám, které jsou zaměřeny na posílení meziregionální spolupráce a výměny
informací.
Článek II
Smluvní strany jsou připraveni v rámci svých kompetencí vytvořit síť společných
hospodářských, kulturních, vědeckých a jiných vztahů mezi svými regiony, obyvateli,
podniky a dalšími institucemi zainteresovanými na vzájemné spolupráci.
Článek III
Pověření zástupci smluvních stran se budou pravidelně informovat o vzájemných bilaterálních
vztazích, spolupráci a dalších oblastech společného zájmu a budou společně konzultovat
veškeré otázky týkající se spolupráce obou smluvních stran.
Článek IV
Realizaci jednotlivých bodů této dohody budou vyhodnocovat představitelé obou smluvních
stran na společných jednáních.

Příloha č. 10 k usnesení č. 22/26Z/2008

Článek V
Spolupráce bude realizována v souladu s vnitřními právními předpisy každé smluvní strany.
Změny a dodatky Memoranda o spolupráci bude možno uskutečnit písemnou formou po
konzultaci obou smluvních stran.
Článek VI
Toto Memorandum se uzavírá na dobu 5 let. Platnost Memoranda lze prodloužit o dalších 5
let za předpokladu, že ji ani jedna z obou stran formálně nevypoví. Memorandum o spolupráci
lze vypovědět písemnou formou nejméně tři měsíce před uplynutím stanoveného období.
Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.
Memorandum je vypracováno ve čtyřech vyhotoveních, a to po dvou verzích v jazyce českém
a čínském. Obě verze mají stejnou platnost.
Toto Memorandum je uzavřeno na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
13/22Z/2007 ze dne 7.11.2007.

Podepsáno v ………………………………………………….. dne ……………………….

Jiří Šulc
Hejtman
Ústeckého kraje

Wang Jinshan
Guvernér
provincie Anhui
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Závěr ze zasedání výběrové komise k projektům z 1. výzvy v opatření 1.1
Alokovaná částka pro výzvu

100 000 000,00

Dopoučené grantové projekty k financování
Registrační číslo projektu

Žadatel

Název projektu

Rekvalifikační a informační
1 CZ.1.07/1.1.13/11.0004 centrum s.r.o.
Střední škola a Střední odborné
učiliště, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806, příspěvková
2 CZ.1.07/1.1.13/11.0003 organizace
Střední škola technická, Most –
Velebudice, Dělnická 21,
3 CZ.1.07/1.1.13/11.0001 příspěvková organizace

Business Games – Podnikatelské
kompetence do škol

4 CZ.1.07/1.1.13/11.0002 Asistenční centrum, a.s.

Výuka – Komunikace - Praxe

Propagace řemeslných a technických
oborů
„Kariéra“ – Systém kariérového
poradenství v počátečním vzdělávání
v Ústeckém kraji

Schválené
náklady

Doporučen k
financování

24 490 097,00

ANO

24 444 727,00

ANO

24 158 504,00

ANO

24 955 690,00

ANO

98 049 018,00
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Závěr ze zasedání výběrové komise k projektům z 1. výzvy v opatření 1.2
Alokovaná částka pro 1. výzvu

50 000 000,00
Doporučené grantové projekty k financování

1

2

Registrační číslo projektu

Žadatel

Název projektu

Schválené
náklady

Doporučen k
financování

CZ.1.07/1.2.07/11.0001

WHITE LIGHT I.

RELIEF – poradenské a vzdělávací
centrum WHITE LIGHT I.

24 548 169,00

ANO

Vyšší odborná škola, Obchodní
akademie a Střední odborná
Multikulturní svět škol Ústeckého kraje 24 627 874,00
škola EKONOM, o.p.s.,
Litoměřice, Palackého 730/1

ANO

CZ.1.07/1.2.07/11.0002

49 176 043,00
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Příloha č. 15 k usnesení č. 24/26Z/2008

Závěr ze zasedání výběrové komise k projektům z 1. výzvy v opatření 1.3
Alokovaná částka pro 1. výzvu

50 000 000,00

Doporučené grantové projekty k financování
Registrační číslo projektu
1 CZ.1.07/1.3.07/11.0001

Žadatel

Název projektu

GENESIA

EDUCA – moderní vzdělávání pro
pracovníky škol v Ústeckém kraji

Střední škola služeb a
cestovního ruchu, Varnsdorf, Kvalitní management ve vzdělávání – cesta
2 CZ.1.07/1.3.07/11.0002
Bratislavská 2166, příspěvková
k úspěchu
organizace

Schválené
náklady

Doporučen k
financování

24 980 966,00

ANO

20 347 360,00

ANO

45 328 326,00

Příloha č. 16 k usnesení č. 28/26Z/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, 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 Zabrušany
se sídlem: Zabrušany č.p. 1, 417 71 Zabrušany
zastoupená: Vlasta Michálková – starostka obce Zabrušany
IČ: 00266647
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 3726501/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Vlasta Michálková – starostka obce Zabrušany
tel.: 417 835 015
e-mail: ouzabrusany@volny.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „Kanalizace Zabrušany II. a III. 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

1
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Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 25. 6. 2008 investiční dotaci ve výši 2 000 000,- Kč (slovy: - dva miliony korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. 3726501/0100, 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: realizace stavby
„Kanalizace Zabrušany II. a III. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace schválené ve
stavebním řízení a rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace č.j.
45259/2007-16330, 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. 12. 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
- 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
- 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. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.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 bylo stanoveno dokončení stavby na základě protokolu
o předání a převzetí 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. 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.
4. 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

5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. 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
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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 25. 6. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Vlasta Michálková
starostka obce Zabrušany

(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.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. 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 Vejprty
se sídlem: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
zastoupená: Jitka Gavdunová – starostka města Vejprty
IČ: 00262170
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu: 78-5540000207/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Jitka Gavdunová – starostka města Vejprty
tel.: 474 386 116
e-mail: mesto@vejprty.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace stavby „Revitalizace
zatrubněné části Vejprtského potoka.“
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
6
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Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 25. 6. 2008 investiční dotaci ve výši 129 500,- Kč (slovy: - sto dvacet devět tisíc pět set
korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 785540000207/0100, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. 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: „Revitalizace zatrubněné
části Vejprtského potoka,“ jehož obsahem je vyhotovení projektové dokumentace pro
realizaci stavby, 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 nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 1. 6. 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 období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- 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
- 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. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.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 ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro realizaci stavby.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 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. 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.
4. 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.
a. 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.
b. 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
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. 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
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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.
2. Příjemce dotace prohlašuje, že: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),
3. 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.
4. 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.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /
Z/2007 ze dne 25. 6. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Jitka Gavdunová
starostka města Vejprty

(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 Dubí
se sídlem: Ruská č.p. 264, 417 01 Dubí
zastoupená: Ing. Petr Pípal – starosta obce Dubí
IČ: 00266281
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 1060455319/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ing. Petr Pípal – starosta obce Dubí
tel.: 417 554 639
e-mail: info@mesto-dubi.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „Oprava havárie zakrytého profilu Mstišovského potoka na náměstí
Svobody ve Mstišově“
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 25. 6. 2008 investiční dotaci ve výši 811 000,- Kč (slovy: - osm set jedenáct tisíc koru
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. 1060455319/0800, na
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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: realizace stavby „Oprava
havárie zakrytého profilu Mstišovského potoka na náměstí Svobody ve Mstišově“
v rozsahu projektové dokumentace vypracované Ing. Jiřím Vaněčkem, Zelená 258/7, 417
02 Dubí, číslo zakázky 07/08-1-51 , archivní číslo 10/2007, ze října 2007, 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 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
- 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
- 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. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.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 bylo stanoveno dokončení stavby na základě protokolu
o předání a převzetí 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. 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.
4. 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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5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. 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
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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 25. 6. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Petr Pípal
starosta obce Dubí

(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.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
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 Třebívlice
se sídlem: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
zastoupená: Mgr. Josef Seifert – starosta obce Třebívlice
IČ: 00264539
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 5728471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Mgr. Josef Seifert – starosta obce Třebívlice
tel.: 416 596 095, 724 182 530
e-mail: obec.trebivlice@tiscali.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace projektu „Vodovod a kanalizace pro 9 RD a v ul. Pod vinicí.“
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 25. 6. 2008 investiční dotaci ve výši 608 035,- Kč (slovy: - šest set osm tisíc třicet pět korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 5728471/0100, na
základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. 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: „Vodovod a kanalizace
pro 9 RD a v ul. Pod vinicí “ 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 nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu 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 období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- 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
- 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. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
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- 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 ukazatel byl stanoven protokol o předání a převzetí dokončených staveb
příjemcem dotace, a to v rozsahu dokumentací vyhotovených projekční kanceláří
INDORS Litoměřice Ing. Michal Jeřábek, Velká Dominikánská 10, Litoměřice, číslo
zakázky 9886 z června 1998 a číslo zakázky 00229 z října 2003.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 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. 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.
4. 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

5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. 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
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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 25. 6. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Mgr. Josef Seifert
starosta obce Třebívlice

(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.,
číslo účtu : 40184-0883028399/0800
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:
Název: město Bohušovice nad Ohří
se sídlem: Husovo nám. 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
zastoupená: Ivo Hynl – starosta města Bohušovice nad Ohří
IČ: 00263362
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 40950-1003694399/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ivo Hynl – starosta města Bohušovice nad Ohří
tel.: 416 781 122
e-mail: i.hynl@bohusovice.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu, kterým je realizace projektu „Bohušovice nad Ohří protipovodňová opatření.“
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.
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Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 25. 6. 2008 investiční dotaci ve výši 2 000 000,- Kč (slovy: - dva miliony - korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 409501003694399/0800, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. 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 jsou „Bohušovice
nad Ohří - protipovodňová opatření,“ včetně odkupu pozemků, bezpodmínečně nutných
pro realizaci protipovodňových opatření, 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. 6. 2011. 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 nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 1. 6. 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 období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- 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
- 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. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
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-

mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.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 ukazatel byl stanoven protokol o předání a převzetí dokončené stavby
protipovodňových opatření, provedených v rozsahu územního rozhodnutí č.j. 24581/07SÚ /Be ze dne 4.7.2007 , stavebního úřadu, Městského úřadu Litoměřice, uvedené v čl. II.
odst. 1, příjemcem dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 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. 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.
4. 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
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-

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

5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. 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 .
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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 25. 6. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ivo Hynl
starosta města Bohušovice nad Ohří

(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.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
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 Budyně nad Ohří
se sídlem: Mírové nám. č.p. 65, 411 18 Budyně nad Ohří
zastoupená: Ing. Petr Medáček, CSc., MBA – starosta města Budyně nad Ohří
IČ: 00263427
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 1003696319/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ing. Petr Medáček, CSc., MBA – starosta města Budyně nad Ohří
tel.: 416 863 007
e-mail: medacek@budyne.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu, kterým je realizace stavby „Budyně nad Ohří – III. etapa
kanalizace.“
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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 25. 6. 2008 investiční dotaci ve výši 3 225 000,- Kč (slovy: - tři miliony dvě stě dvacet
pět tisíc - korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú.
1003696319/0800, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst.
1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu
uvedeného v článku II. odst. 3.
Finanční prostředky dotace budou poskytovatelem poskytnuty v roce 2009 maximálně v
částce 1 725 000 Kč a v roce 2010 v částce maximálně 1 500 000 Kč.
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: „Budyně nad Ohří –III.
etapa kanalizace,“ v rozsahu projektové dokumentace vypracované v září 2006 kanceláří
VAK-KAN s. r. o., Pražská 3226, 415 01 Teplice ve stupni zadávací dokumentace, číslo
zakázky 4402018d, soubor 02-018d-5000, 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. 2010. 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 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 období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- 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:
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-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
dlužný úrok
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. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.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 ukazatel byl stanoven protokol o předání a převzetí dokončené stavby,
vyhotovené v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1, příjemcem dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 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. 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.
4. 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
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-

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

5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. 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
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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),
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 25. 6. 2008.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA
starosta města Budyně nad Ohří

(poskytovatel)

(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
1731/2007 - dodatek č. 1
Číslo příjemce
:
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem,
číslo účtu 40184 - 0883028399/0800
zastoupený: Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. Taťána Krydlová, pověřená vedením odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu ÚK
tel. : 475 657 535
e-mail: krydlova.t@kr-ustecky.cz
(dále jen „ poskytovatel“ na straně jedné)
a
obec Tisá
se sídlem 403 36 Tisá č.p. 205
zastoupená: Mgr. Martinou Šimáňovou – starostkou obce Tisá
IČ: 00267082
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 3622411/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Mgr. Martinou Šimákovou – starostkou obce Tisá
tel.: 475 222 439
e-mail: tisa@iol.cz
(dále jen „ příjemce“ na straně druhé)
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. bodu 3. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 26. 9. 2007 č. 22/21Z/2007, kterým byla
obci Tisá poskytnuta dotace ve výši 110 355,- Kč z Fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje na podporu projektové přípravy stavby „Tisá – meliorační hlavník k rybníku Kačák“,
takto:
Článek II.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2009. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
V Ústí nad Labem dne …………….
........................................................
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

..............................................
Mgr. Martina Šimáňová
starostka obce Tisá
(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele : 39/2005/FVH – 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. 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 Žitenice
se sídlem: Pohořanská č. p. 118, 411 41 Žitenice
zastoupená: Hana Pawlíková – starostka obce Žitenice
IČ: 00264725
Bankovní spojení: Česká spořitelna , a.s.,
číslo účtu: 1003717319/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Hana Pawlíková – starostka obce Žitenice
tel.: 416 748 033
e-mail: obec.zitenice@seznam.cz
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. smlouvy, uzavřené na základě rozhodnutí
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 20. 4. 2005 č. 18/4Z/2005, kterým byla obci Žitenice
poskytnuta dotace ve výši 3 500 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na
podporu splacení části finančních prostředků smlouvy o úvěru financování stavby
„Kanalizace Žitenice“, takto:
Článek II.
Termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Hana Pawlíková.
starostka obce Žitenice

(poskytovatel)

(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

219/2008 – 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., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 882733379/0800
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 Dolánky nad Ohří
se sídlem: Dolánky nad Ohří č.p. 31, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupená: Miroslav Košťál – starosta obce Dolánky nad Ohří
IČ: 46772731
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.,
číslo účtu: 163606488/0600
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Miroslav Košťál – starosta obce Dolánky nad Ohří
tel.: 416 861 303
e-mail: oudolanky@iol.cz
(dále jen „ příjemce“ na straně druhé)
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 Dolánky nad Ohří poskytnuta dotace ve výši 368 635,- Kč z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje na podporu projektové přípravy stavby „Dolánky - kanalizace“,
takto:
Článek II.
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3. Termín dokončení realizace projektu je 31. 10. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

Miroslav Košťál
starosta obce Dolánky nad Ohří
(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. 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:
Název
se sídlem
zastoupené

: Statutární město Chomutov
: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
: Ing. Ivanou Řápkovou, primátorkou

IČ
Bankovní spojení
Odpovědná osoba
tel.
e-mail

: 00261891
: 9005-626441/0100
: Ing. František Vohralík
: 474695102
: vohralik @ lesy-cv.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. 31438, 70799

1

Příloha č. 17 k usnesení č. 29/26Z/2008
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/2008 ze dne --.-.2008 neinvestiční dotaci ve výši 6 701 550,- Kč (slovy: -šestmilionůsedmsetjedentisícpětsetpadesátkorun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. 9005-626441/0100, pod
UZ (účelovým znakem) 28.

Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena na základě žádosti e. č. 31438, 70799 (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 2007, 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……
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

6 444 480,- Kč v členění

B) Příspěvek na podporu přírodě blízkého hospodaření v lesích…………0,- 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

257 070,- 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.
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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 dotace 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:

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
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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. ../ Z/2008 ze dne -.--.2008.
8. Nedílnou součástí smlouvy jako její příloha 1 jsou kopie žádostí o dotaci č.ev. 31438, 70799.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
poskytovatel

……………………………………………………….

Ing. Ivana Řápková
primátorka
příjemce
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Příloha 1:
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Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel

Ing. Martin Větrovec

Referent ŽPaZ

Vedoucí odboru

Ing. Táťána Krydlová

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Zdenka Novotná

Právně posouzeno

Podpis

Referent EK

Dle vzoru

Předchozí souhlas
Podpis svodného náměstka hejtmana
Odkaz na usnesení orgánu kraje

Radek Vonka
Usnesení č.:

/ Z/2008

ze dne: . . 2008
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Příloha č. 18 k usnesení č. 30/26Z/2008

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky
2008 až 2009
Čl. I. Účel programu
(1) Účelem programu je zlepšení stavu lesů v Ústeckém kraji, posílení jejich mimoprodukčních funkcí a
podpora ekologických opatření jdoucích nad rámec platné legislativy.

Čl. II. Předmět dotace
(1) V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
vyhlásil Ústecký kraj tento Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji
(dále jen Program). Na poskytování podpor podle tohoto Programu se vztahují Zásady pro
poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje schválené usnesením
zastupitelstva kraje č. 13/21Z/2007 ze dne 26.9.2007 (dále jen Zásady), pokud není v Programu
uvedeno jinak.

(2) Dotace poskytované podle tohoto Programu jsou určeny na úhradu zvýšených výdajů při realizaci
ekologických opatření zajišťujících mimoprodukční funkce lesů a při hospodaření v lesích
s mimořádně nepříznivými klimatickými podmínkami. Podpora je poskytována na tato opatření:
a) obnova, ochrana, zajištění a výchova porostů
b) podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích
c) ostatní hospodaření v lesích

(3) Podmínky přiznání jednotlivých opatření a sazby jsou uvedeny v příloze 1.
Čl. III. Okruh žadatelů
(1) Žadatelem je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

(2) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba,
která je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí všemi spoluvlastníky.

(3) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas
vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci.

(4) Dotace se nevztahuje na pozemky ve vlastnictví státu.
Čl. IV. Forma podpory
(1) Forma podpory je stanovena jako účelová dotace.
(2) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen „sazbové příspěvky").
(3) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku u sazbových příspěvků součinem sazby uvedené u
jednotlivých dotačních titulů a množství technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km) a
zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(4) Minimální výše dotace je 10 000 Kč.
Čl. V. Obecné podmínky přiznání dotace
(1) Podpora bude poskytnuta pouze na činnosti provedené nebo služby přijaté poté, co byl režim
podpory zaveden, Komise (ES) jej prohlásila za slučitelný se Smlouvou (ES) a orgán kraje přijal
příslušnou žádost s uvedením částky podpory.

(2) Pokud žadatel nesplní podmínky uvedené v odstavci (1), bude mu podpora poskytnuta v režimu de
minimis
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(3) Podporu poskytuje Ústecký kraj v obvodu své územní působnosti (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
v platném znění).

(4) Obecné podmínky pro přiznání dotace:
a) Žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích.
b) Žadatel hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské
osnovy (dále jen LHP).
c) Žadatel splní další podmínky podle jednotlivých dotačních titulů.

Čl. VI. Způsob, termín a místo podání žádostí
(1) Náležitosti žádosti jsou:

a) Řádně vyplněný formulář žádosti o dotaci podle přílohy č. 2.
b) Povinné přílohy podle Zásad s výjimkou uvedenou v odst. (3) tohoto článku
c) Zvláštní přílohy podle jednotlivých dotačních titulů
(2) Nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou kopie těchto podkladů:
a) doklady o právní subjektivitě a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut,
zřizovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, u obcí výpis z registrace
ekonomických subjektů, apod.),
b) doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat
smlouvy),
c) doklady o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené
závazky po lhůtě splatnosti,
f)

čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují závazky vůči Fondu
národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, zdravotním
pojišťovnám a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných
závazků,

g) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje,
tzn., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly
žadateli finanční prostředky v předchozím roce poskytnuty,

(3) Žadatel – právnická osoba podává výše vyjmenované přílohy pouze při prvním podání žádosti o

dotaci podle tohoto programu, při dalším podání žádosti doloží pouze čestné prohlášení, že u
jmenovaných skutečnostech nedošlo ke změně.

(4) Žádost o poskytnutí dotace spolu se všemi přílohami doručí žadatel Odboru ŽPZ KÚ (dále jen podací
místo) na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 48
400 02 Ústí nad Labem

(5) Žádost bude předložena v písemné podobě v jednom vyhotovení před provedením prací. Žádost
včetně veškerých příloh musí být zpracována čitelně v českém jazyce.

(6) Žádosti je možno podávat pro příslušný kalendářní rok průběžně od okamžiku zveřejnění Programu a
budou schvalovány do výše finančního limitu přiděleného pro dané rozpočtové období.
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Čl. VII. Způsob přidělení dotace, kritéria hodnocení žádostí
(1) O poskytnutí podpory rozhoduje Rada či Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s ustanoveními
zákona o krajích, v rámci disponibilních finančních prostředků Programu.

(2) Žádosti budou posuzovány podle kriterií:
a) soulad s tímto Programem
b) účelné a hospodárné využití prostředků.
(3) Na poskytnutí podpory podle tohoto Programu není právní nárok.
(4) Dotace jsou přidělovány následujícím postupem:
a) Podací místo posoudí žádosti z hlediska formální úplnosti (viz čl. VI odst. 1).
b) Podací místo předloží žádosti o podporu k projednání Komisi životního prostředí Rady
Ústeckého kraje.
c) Komise ŽP předloží návrh na přidělení dotací k projednání do nejbližšího jednání Rady
Ústeckého kraje.
d) Rada ÚK schválí poskytnutí podpor ve své kompetenci, nebo doporučí poskytnutí podpor do
nejbližšího jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
(5) Rozhodnutí orgánů kraje o přidělení dotace je neprodleně po přijetí usnesení zveřejněno na úřední
desce krajského úřadu.

Čl. VIII. Smlouva o poskytnutí dotace
(1) Na základě schválení podpor Radou nebo Zastupitelstvem (Čl. VII) uzavírá Ústecký kraj s žadatelem
smlouvu o poskytnutí podpory. Právo na poskytnutí podpory vzniká žadateli uzavřením smlouvy o
poskytnutí podpory.

(2) Smlouva obsahuje především podmínky, za kterých se konkrétní individuální podpora poskytuje,
zejména výši a formu podpory, účel použití, lhůty a způsob čerpání prostředků, práva a povinnosti
příjemce, lhůty a podmínky vrácení podpory v případě nesplnění smluvních podmínek.

(3) Příjemce podpory musí bez prodlení informovat podací místo o všech změnách skutečností, jež se
dotýkají obsahu smlouvy. Změna podmínek poskytnutí podpory podléhá souhlasu toho orgánu kraje,
který schválil poskytnutí podpory. V případě schválení změny podmínek poskytnutí podpory bude
uzavřen mezi žadatelem a Ústeckým krajem dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory. Změna
podmínek nabude účinnosti až uzavřením předmětného dodatku ke smlouvě.

(4) Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, je Ústecký kraj oprávněn požadovat vrácení
podpory, případně její části.

(5) Podpora je poskytována bezhotovostně převodem finančních prostředků na účet žadatele.
(6) Při zjištění záměrně uvedených nepravdivých údajů ztrácí žadatel nárok na dotaci.
Čl. IX. Vyhodnocení plnění podmínek smlouvy
(1) Podklady pro vyhodnocení plnění podmínek smlouvy o poskytnutí podpory předkládá její příjemce
v termínu, formě a rozsahu stanoveném smlouvou.

(2) Podkladem pro poskytnutí finančních prostředků je potvrzení příslušného odborného lesního
hospodáře o provedení prací.

(3) Kontrolu a vyhodnocení plnění smluvních podmínek provádí podací místo a výsledek vyhodnocení
předkládá orgánu Ústeckého kraje, který rozhodl o přidělení podpory.

Čl. X. Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Nelze poskytnout podporu, která by byla v rozporu s národním nebo komunitárním právem, nebo
která nebyla notifikována ve smyslu příslušných nařízení Rady Evropské unie.

(2) V období od vyhlášení do uzavření podopatření II.2.4.1 „Obnova lesního potenciálu po kalamitách a

zavádění preventivních opatření“ Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 nebude
financována z finančních prostředků kraje obnova a rekonstrukce porostu po kalamitě, na kterou je
vystaveno standardizované stanovisko Lesní ochranné služby potvrzující kalamitní rozsah poškození.
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(3) Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
(4) Tyto zásady byly schváleny usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /26Z/2008 ze dne 25.6.2008
a nahrazují zásady schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 29/15Z/2006 ze dne 20. 9. 2006.
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Příloha 1 Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2008 až
2009 – Dotační tituly

A. Příspěvek na obnovu, ochranu, zajištění a výchovu porostů
Podmínky přiznání příspěvků podle písm. A: dodržení skladby dřevin a minimálního
podílu MZD podle vyhlášky č. 83/1996 Sb., sazby stanoveny pro lesy hospodářské,
lesy ostatní (ochranné a zvláštního určení), lesy v pásmu ohrožení A a B (podle §1
vyhl. č. 78/1996 Sb.)
a) obnova lesa sadbou a podsadba porostů náhradních dřevin
první zalesnění
Indikace
Aa1
Aa2
Aa3
Aa4

Předmět
příspěvku
výs.MZD
ost.dř.
přir.zml.MZD
přir.zml.ost.dř.

Jednotka

Sazba
hosp.lesy
9
0

Kč/saz.
Kč/saz.
Kč/ha
Kč/ha

Sazba
ost.lesy
9
6

Pásmo
ohr. A+B
12
9
15 000
10 000

opakované zalesnění
Indikace
Aa5
Aa6

Předmět
příspěvku
výs.MZD
ost.dř.

Jednotka
Kč/saz.
Kč/saz

Sazba
hosp.lesy
0
0

Sazba
ost.lesy
0
0

Pásmo
ohr. A+B
9
8

Příspěvek bude přiznán pouze do výše 30 % prvního zalesnění, žádost může podat pouze vlastník
dotčených lesních pozemků,
doloží stanovisko státní správy lesů, že se jedná o důsledek vlivu biotických a biotických činitelů (pozdní
mrazy, poškození hlodavci apod.)
b) ochrana mladých lesních porostů
ochrana proti:
Indikace
Ab1
Ab2
Ab3

Předmět
příspěvku
buřeni
zvěři
myšovitým

Jednotka
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha

Sazba
hosp.lesy
0
0
0

Sazba
ost.lesy
0
0
0

Pásmo
ohr. A+B
4 500
2 500
2 500

Sazba
ost.lesy

Pásmo
ohr. A

Příspěvek bude poskytnut pouze jednou ročně

c) hnojení kultur
hnojení k jednotlivým sazenicím
Indikace

Předmět
příspěvku

Jednotka

Ac1

hnojení

Kč/ha

Sazba
hosp.lesy
0

0

2 500

Opodstatněnost hnojení je nutno doložit doporučením vypracovaným akreditovaným pracovištěm
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d) zajištění kultur
Indikace
Ad1
Ad2
Ad4

Předmět
příspěvku
MZD
přir.zml.MZD
přir.zml.ost.dř.

Jednotka
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha

Sazba
hosp.lesy
20 000

Sazba
ost.lesy
30 000

Pásmo
ohr. A+B
15 000
10 000

e) rekonstrukce porostů náhradních dřevin
Indikace
Ae1
f)

Jednotka
Kč/ha

Sazba
hosp.lesy
5 000

Sazba
ost.lesy
5 000

Pásmo
ohr. A+B
10 000

výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku

Indikace
Af1

Předmět
příspěvku
rekonstrukce

Předmět
příspěvku
prořezávky

Jednotka
Kč/ha

Sazba
hosp.lesy
4 000

Sazba
ost.lesy
4 000

Pásmo
ohr. A+B
4 000

Příspěvek bude poskytnut pouze jednou za dobu platnosti LHP.

B. Podpora přírodě blízkého hospodaření
a) pěstování lesa na více etáží
Podmínky přiznání příspěvku: od 3. věkové třídy výše podsadba druhou etáží
minimálním počtem 500 sazenic / ha. Dodržení minimálního podílu MZD podle
vyhlášky č. 83/1996 Sb..
Indikace

Předmět příspěvku

Jednotka

Ba1

pěstování lesa na více etáží

Kč/ha

Sazba
hosp. lesy
4 000

Sazba
ostatní lesy
6 000

b) ponechání výstavků k fyzickému dožití a rozkladu na místě
Podmínky přiznání příspěvku: po skončení obnovy konkrétního porostu ponechat
nejméně 5 a více stojících stromů z mýtně zralé etáže na hektar, přičemž celková
výše příspěvku nesmí přesáhnout 200 EUR/ha podle kurzu platného v dané době;
žadatel se zaváže, že vybrané stromy ponechá k fyzickému dožití a rozkladu po dobu
nejméně pěti let.
Indikace

Předmět příspěvku

Jednotka

Bb1

ponechání výstavků na dožití

Kč/kus

Sazba
hosp. lesy
400

Sazba
ostatní lesy
600

c) doplnění keřového patra na okraji porostu na přechodu k nelesním pozemkům
Podmínky přiznání příspěvku: výsadba keřového patra na okraji lesního porostu
v šířce 10 m na přechodu k nelesním pozemkům. Použití pouze domácích druhů.
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Indikace

Předmět příspěvku

Jednotka

Bc1

doplnění keřového patra

Kč/sazenici

Sazba
hosp. lesy
3,5

Sazba
ostatní lesy
5

d) zvýšení podílu vybraných málo zastoupených a okusových dřevin
Podmínky přiznání příspěvku: příspěvek se poskytuje na výsadbu a ochranu málo
zastoupených lesních dřevin: tis červený, třešeň ptačí, jabloň lesní, hrušeň polnička,
jilm horský, habrolistý a vaz, jírovec maďal. Sazenice musí být „zajištěná“ - odrostlá
nepříznivému vlivu buřeně, vykazuje stabilní výškový přírůst, nevyžaduje další péči a
není výrazně poškozena.
Indikace

Předmět příspěvku

Jednotka

Bd1

podpora málo zastoupených dřevin

Kč/sazenici

Sazba
hosp. lesy
100

Sazba
ostatní lesy
100

C. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích
f) zřizování nových oplocenek
Indikace

Předmět
Jednotka
Sazba
Sazba
Pásmo
příspěvku
hosp.lesy ost.lesy
ohr. A+B
Cf1
oplocenky Kč/km
60 000
60 000
70 000
Podmínka přiznání dotace : v hospodářských lesích musí být minimální plošný podíl MZD
v ostatních lesích a v pásmu A,B musí být min. plošný podíl MZD 50 %
Výšky oplocení : v pásmu ohrožení A, B min 200 cm, ostatní 160 cm

80 %,

g) úprava buldozerových ploch
mechanická příprava půdy pro výsadbu lesa na bývalých buldozerových plochách rozhrnutím
valů
Indikace
Cg1

Předmět
příspěvku
Příprava
půdy

Jednotka
Kč/ha
rozhr.plochy

Sazba
hosp.lesy
20 000

Sazba
ost.lesy
20 000

Pásmo
ohr. A+B
20 000

h) použití šetrných technologií
vyklizování a přibližování dříví koněm
vyklizování a přibližování dříví lanovkou
likvidace klestu štěpkováním nebo drcením s ponecháním v porostu
Indikace
Ch1
Ch2
Ch3

Předmět
příspěvku
koněm
lanovkou
štěpkování
nebo drcení
klestu

Jednotka
Kč/m3
Kč/m3
Kč/ha

Sazba
hosp.lesy
30
50
0

Sazba
lesy
30
80
0

ost.

Pásmo ohr.
A+B
30
80
12 000

Podmínkou přiznání dotace je závazek příjemce, že po dobu pěti let nepoužije v porostech, na které přijal
dotaci v rámci bodů Ch1, Ch2 a Ch3, jinou technologii, než je uvedena pod písmenem h) použití šetrných
technologií
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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, pověřená vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: Krylova.t.j@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. /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 Zastupitelstva (Rady) Ústeckého kraje č.
../..Z(R)/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 slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.

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.
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2. Termín ukončení realizace prací je do 15. prosince roku 2007, 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
D) Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

…

….,- Kč v rozsahu
..,- Kč v rozsahu

Změny v rámci účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu splnění
následujících podmínek:
- přesun mezi jednotlivými účelovými položkami je možný mezi jednotlivými účelovými
položkami 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.
b) Předložit doklady o realizaci prací dle bodu 5. článku II. administrujícímu odboru
nejpozději do 20. prosince kalendářního roku, ve kterém bude dotace poskytnuta.
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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
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
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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 (Rady) Ústeckého kraje č.
../..Z(R)/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 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, pověřená vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: Krylova.t.j@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. /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 Zastupitelstva (Rady) Ústeckého kraje č.
../..Z(R)/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 letech a v současném rozpočtovém roce.
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Článek II.
Financování
7. 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.
8. Termín ukončení realizace prací je do 15. prosince roku 2007, pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel. Pracemi se rozumí činnosti uvedené v Příloze 1
Programu v rámci jednotlivých dotačních titulů.
9. Účelové určení prostředků činí v členění na:
E) Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů…………..,- Kč v rozsahu
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
F) Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích………………,- Kč v rozsahu
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
G) Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích…………………
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
H) Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

…

….,- Kč v rozsahu
..,- Kč v rozsahu

Změny v rámci účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu splnění
následujících podmínek:
- přesun mezi jednotlivými účelovými položkami je možný mezi jednotlivými účelovými
položkami do výše 10% bez souhlasu poskytovatele
- změna nebude mít vliv na základní účel Programu dle čl. II bodu 1.
10.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.
11.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.
12.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:
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i) Provést práce uvedené v žádosti do 15. prosince kalendářního roku, ve kterém bude
dotace poskytnuta.
j) Předložit doklady o realizaci prací dle bodu 5. článku II. administrujícímu odboru
nejpozději do 20. prosince kalendářního roku, ve kterém bude dotace poskytnuta.

k) 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.
l) 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.
m) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu provedení prací uvedených
v žádosti a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní a hospodářské evidence.
n) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, administrující odbor o
všech změnách týkajících se identifikace příjemce.
o) Respektovat závěry kontroly provedené administrujícím odborem nebo orgánem
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
p) 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
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 .
4. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.

Článek V.
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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:
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 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

9. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
10. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva (Rady) Ústeckého kraje č.
../..Z(R)/2008 ze dne --.--.2008.
11. 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
DODATEK č. 1
ke smlouvě č.230/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008“ uzavřené dne 18. 3. 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.
: +420 475 657 256
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz

a

Příjemce:
OBEC FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ
se sídlem
: Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
IČ
: 00555941
Zastoupený
: Ing. Vladimírem Fišerem, starostou obce
Bankovní spojení
: 15329-431/0100
Osoba odpovědná za realizaci
projektu
: Ing. Vladimír Fišer
Tel.
: +420 412 586 856, 602 450 670
e-mail
: frantiskov@volny.cz, vladimir.fiser@centrum.cz

Smluvní strany se dohodly na této změně:
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Příloha č. 20 k usnesení č. 33/26Z/2008
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

Ve Františkově n.Pl. dne

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

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

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Vladimír Fišer
starosta

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

Příloha č. 1 dodatku
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Příloha č. 20 k usnesení č. 33/26Z/2008

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok
2008.
Název projektu:
Výročí 300 let založení obce Františkov nad Ploučnicí

Plánované členění přidělené dotace,
plánovaný nákladový rozpočet dotace.

Účelové členění dotace
ve výši 50 000,- Kč činí:

náklady:

Nákup materiálu
50 000,-

Nákup služeb
Cestovné *
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 150 000,-Kč.
Výše poskytnuté dotace činí 50.000,-Kč ,
tj. maximálně 33,33%
z plánovaných celkových nákladů.
Tento procentuelní podíl je závazným finančním ukazatelem. Musí být
dodržen, včetně účelového členění.
Ve Františkově nad Ploučnicí dne ……………………………………

……………………………………………………
podpis, razítko
* Cestovné na cestovní příkaz.
Pokud je cestovné placeno fakturou jedná se o službu !
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Příloha č. 21 k usnesení č. 103/26Z/2008

Příloha č. 22 k usnesení č. 106/26Z/2008

STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY
NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
NA OBDOBÍ 2009 – 2011

Ústí nad Labem 2008

Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011

Tým zpracovatelů Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje
Lenka Balogová
Klára Laňková
Jana Matonohová
Taťána Tkadlečková
Jiří Černý
Karel Giampaoli
Tomáš Mědílek
Jan Odvárka

Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje byla zpracována za odborné podpory odboru prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR a za finanční podpory státní účelovou dotací v rámci Programu
prevence kriminality pro rok 2008.

Ústecký kraj
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Úvodní slovo hejtmana Ústeckého kraje
Bude doplněno

Ústecký kraj
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1 ÚVOD
Vláda ČR dne 15. 10. 2007 usnesením č. 1150 schválila Strategii prevence kriminality na
období 2008 – 2011 (dále jen Strategie PK). Systém prevence kriminality je v ní nově
rozčleněn na tři úrovně: republikovou, krajskou a městskou. Strategie zároveň přesouvá
větší kompetence v oblasti prevence kriminality na kraje.
Úkolem krajské úrovně prevence kriminality je přenesení preventivní politiky státu na úroveň
kraje. Nástrojem jsou krajské programy prevence kriminality (dále jen krajské programy),
které budou zaměřeny na koncepční řešení bezpečnostní situace a problémů spojených
s trestnou činností a přestupky. Kraj bude plánovat preventivní aktivity na svém území
a v obcích do 25 tisíc obyvatel. Města nad 25 tis. obyvatel budou zařazena do tzv. městské
úrovně prevence kriminality, kterou zabezpečuje Ministerstvo vnitra ČR (dále jen MV) ve
spolupráci s kraji. Tato města budou zařazena do městské úrovně na základě jejich
rozhodnutí. Pokud města nevstoupí do úrovně městské, budou pak zařazena do krajské
úrovně.
Na aktivity prevence kriminality obdrží kraj finanční dotaci se státního rozpočtu. Tyto
finanční prostředky bude kraj rozdělovat formou dotací v samostatné působnosti.
Aby kraj mohl finanční prostředky na program prevence kriminality čerpat, je třeba, aby
splnil podmínky nastavené Strategií PK. Mezi hlavní podmínky patří vypracovat strategii
prevence kriminality na období 2009 – 2011 a vytvořit podmínky pro organizaci, přípravu,
realizaci a finanční zabezpečení krajského programu.
Podkladovým materiálem pro tvorbu tohoto strategického dokumentu a preventivních
programů je Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje. Tento analytický materiál je součástí
strategického materiálu kraje a je rozdělen do tří částí:
1. analýza kriminality v kraji – rozbor vývoje trestné činnosti na území kraje
a v jednotlivých lokalitách kraje, rozbor kriminality podle jednotlivých druhů trestné
činnosti, pachatelů a obětí
2. socio-demografická analýza – rozbor vybraných ukazatelů kraje – vývoj
nezaměstnanosti, vzdělanostní struktura obyvatelstva a jiné. Pozornost je zaměřena
především na analýzu vybraných skupin obyvatelstva ohrožených sociálním
vyloučením,
3. institucionální analýza pro oblast prevence kriminality se zaměřuje na činnost
subjektů působících na poli prevence kriminality a prevence sociální (orgány státní
právy, samosprávy a neziskového sektoru). Rozbor byl rozdělen podle působnosti
jednotlivých resortů ministerstev a jiných centrálních orgánů (Rada vlády pro
záležitosti romské komunity a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky). Byl
proveden přehled dotačních titulů jednotlivých resortů, v rámci kterých jsou
financovány preventivní aktivity. Větší pozornost byla věnována vybraným službám
sociální prevence.
Pro zpracování Bezpečnostní analýzy Ústeckého kraje a Strategie prevence kriminality
Ústeckého kraje na období 2009 – 2011 (dále jen Strategie kraje) byla vytvořena pracovní
skupina pro prevenci kriminality složená ze zástupců institucí veřejné správy působících
v oblasti sociální prevence a prevence kriminality. Členové pracovní skupiny mají bohaté
zkušenosti s koncepční činností v daných oblastech.
Rok 2008 byl stanoven jako přechodný. V souladu se Strategií PK je Krajský program
Ústeckého kraje na rok 2008 sestaven z projektů devíti obcí, které byly zařazeny na základě
metodiky Ministerstva vnitra ČR do seznamu obcí do 25 tisíc obyvatel s nejvyšším počtem
trestných činů.

Ústecký kraj
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2 TVORBA STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE
2.1 Funkce strategie prevence kriminality na území kraje
Strategie prevence kriminality ČR na léta 2008 - 2011 ukládá krajům zpracovat strategii
(koncepci) prevence kriminality na svém území. Při zpracování střednědobého plánu kraj
spolupracoval s obcemi, Policií ČR, nestátními neziskovými organizacemi a zástupci dalších
subjektů působících na poli prevence. Zpracování tohoto plánu je v souladu se Strategií PK
jednou z podmínek k získání státní účelové dotace Ministerstva vnitra ČR na preventivní
projekty v rámci Krajského programu prevence kriminality. Krajský program prevence bude
každoročně vyhlašován.
Strategie kraje je doporučenou linií rozvoje preventivních aktivit v kraji. Cíle a opatření jsou
výsledkem procesu zjišťování aktuálního stavu v oblasti prevence kriminality a sociální
prevence a potřeb občanů kraje. Byl navržen systém pro implementaci a pravidelnou
aktualizaci plánu. Tento proces předpokládá zavedení jednotného sběru dat o preventivních
opatřeních a další zjišťování potřeb a postojů občanů obcí a měst Ústeckého kraje.

2.2 Proces implementace a aktualizace strategie prevence kriminality kraje
Pro implementaci Strategie kraje bude zachována pracovní skupina pro prevenci kriminality.
Pracovní skupina se bude pravidelně setkávat jednou až dvakrát ročně a řešit problémy
související s implementací Strategie kraje, sběrem a vyhodnocováním dat. Členové skupiny
budou plnit roli kontaktních osob pro jednotlivé oblasti (resorty) působících na poli prevence,
tj. prevence kriminality, sociální prevence na úrovni primární, sekundární nebo terciární
prevence sociálně nežádoucích jevů. Pracovní skupina je odpovědná za průběžné
monitorování a vyhodnocování realizace Strategie kraje.
Aktivity, které mají být realizovány v roce 2009, včetně odhadu jejich finanční náročnosti
a minimální potřebná dotace pro jejich realizaci jsou stanoveny ve Strategii kraje. První
aktualizace strategie kraje na další období proběhne v roce 2009.
Za účelem propojování sítě služeb a předávání zkušeností budou realizována ročně 2 - 3
mezioborová setkání participujících subjektů a dalších osob zainteresovaných v problematice
prevence kriminality a sociální prevence.
Jednou za rok bude realizována konference pro širokou veřejnost na téma prevence
v Ústeckém kraji.

2.3 Metoda zpracování strategie prevence kriminality
Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 129/99R/2007 ze dne 5. prosince 2007 byl
zpracováním strategie prevence kriminality kraje pověřen odbor sociálních věcí
a zdravotnictví krajského úřadu. Odbor zpracoval ve spolupráci s členy pracovní skupiny pro
prevenci kriminality také bezpečnostní analýzu kraje jako podkladový materiál pro tvorbu
strategie prevence kriminality kraje.
Dílčí kroky zpracování Strategie kraje:
1. Ustanovení pracovní skupiny prevence kriminality pro tvorbu Bezpečnostní analýzy
Ústeckého kraje a Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na
období 2009 – 2011 (výběr členů skupiny na základě metodického doporučení
Ministerstva vnitra ČR a participujících organizací v oblasti prevence).
Termín: prosinec 2007.
Realizátor: Ústecký kraj – krajský úřad.
2. Zpracování bezpečnostní analýzy kraje (analýza kriminality v kraji, sociodemografická analýza, institucionální analýza). První část – analýza kriminality kraje
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byla přepracována v měsíci březnu – dubnu na základě nové metodiky MV ČR, která
byla krajům postoupena v březnu 2008.
Termín: prosinec 2007 – duben 2008.
Realizátor: pracovní skupina pro prevenci kriminality.
3. Příprava návrhové části Strategie kraje, definice cílů a opatření. Výsledný návrh cílů
a opatření s výzvou k připomínkování byl rozeslán starostům obcí s pověřeným
obecním úřadem a zveřejněn na webových stránkách kraje.
Termín: leden – březen 2008.
Realizátor: pracovní skupina pro prevenci kriminality.
4. Připomínkování strategie a zpracování finální verze.
Termín: duben 2008.
Realizátor: pracovní skupina pro prevenci kriminality, Ústecký kraj.
5. Předložení Strategie kraje orgánům kraje.
Termín: květen – červen 2008.

2.4 Pracovní skupina pro tvorbu strategie prevence kriminality kraje
Pro tvorbu střednědobého plánu byla stanovena pracovní skupina pro prevenci kriminality.
Pracovní skupina pro prevenci kriminality byla složena ze zástupců institucí veřejné správy
působících v oblasti sociální prevence a prevence kriminality. Vedoucím pracovní skupiny je
krajský manažer prevence kriminality.
Členové pracovní skupiny mají bohaté zkušenosti s koncepční činností v oblastech:
•

prevence kriminality,

•

plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování,

•

školství, mládeže a tělovýchovy – zejména koordinace primární prevence sociálně
nežádoucích jevů,

•

protidrogové politiky,

•

sociálně-právní ochrany dětí,

•

sociální prevence,

•

integrace romské komunity.

2.5 Struktura strategie prevence kriminality kraje
Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje je členěna do částí:
Popis současného stavu – zdroje: Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje, analýza
poskytovatelů sociálních služeb, již zpracované koncepční dokumenty (např. Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011, Akční plán
protidrogové politiky a jiné), vlastní zkušenost členů pracovní skupiny.
SWOT analýza – identifikace silné a slabé stránky systému prevence, příležitosti a rizika pro
oblasti prevence kriminality a sociální prevence. Pro další práci se SWOT analýzou při
návrhu cílů a opatření Strategie kraje byl zvolen přístup eliminace slabých stránek za využití
příležitostí.
Cíle strategie – pro oblast sociální prevence a prevence kriminality byly v pracovní skupině
navrženy čtyři dílčí cíle. Základním pravidlem bylo, že výsledný cíl musí být výsledkem
konsensu všech členů pracovní skupiny.

Ústecký kraj
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Zdroje pro návrh cílů: SWOT analýza, údaje popisu aktuálního stavu, bezpečnostní analýza
kraje, 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.

3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Základní informace o aktuálním stavu v Ústeckém kraji ve vztahu k prevenci kriminality
a sociální prevenci uvádí Bezpečností analýza Ústeckého kraje, která byla zpracována na
přelomu let 2007 a 2008. Poskytuje informace o kriminalitě v kraji, vybraných sociodemografických ukazatelích a popisuje působení orgánů veřejné správy, nestátních
neziskových organizací a jiných zainteresovaných subjektů v oblasti prevence kriminality
a sociální prevence. Níže jsou uvedeny stručné závěry bezpečnostní analýzy.
Vývoj kriminality v celém Ústeckém kraji zaznamenal od roku 2003 růst. Skokový nárůst
v roce 2007 je důsledkem zejména novelizace trestního řádu, kdy došlo k překvalifikování
přestupků - řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a řízení pod vlivem alkoholu
na trestný čin. Před přijetím novely počet trestných činů v kraji stagnoval. V roce 2007 se
Ústecký kraj s 34 663 zjištěnými trestnými skutky řadil na 4. místo mezi ostatními kraji v ČR.
Po přepočtu zjištěných trestných skutků na 10 tisíc obyvatel (tzv. indexací) se kraj zařadil již
na 2. místo po metropoli Praze. Index Ústeckého kraje činí 421 skutků na 10 obyvatel.
Příčinami tohoto stavu jsou také nepříznivé socio-demografické a socio-ekonomické
ukazatele Ústeckého kraje a jednotlivých okresů v kraji. Jedná se zejména o:
•

nejvyšší nezaměstnanost v rámci celé ČR,

•

nejvyšší podíl osob ohrožených sociálním vyloučením,

•

nejvíce vyloučených romských lokalit (20 % ze všech lokalit v ČR),

•

nízká vzdělanostní struktura obyvatel
s vysokoškolským vzděláním a nejvyšší
nedokončeným základním vzděláním),

•

vysoká rozvodovost,

•

nižší kvalita životního prostředí,

•

vysoký podíl osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody,

•

vysoký počet dětí a mladistvých, které spáchaly nebo páchají trestné činy (2. místo
mezi kraji ČR),

•

absolutně nejvyšší podíl dětí umístěných do institucionální péče k výkonu ústavní
nebo ochranné výchovy.

kraje
počet

(nejmenší
občanů se

počet obyvatel
základním nebo

Města zpočátku směřovala své preventivní aktivity do oblasti sociální i situační prevence.
V roce 2005 se tento trend obrátil a města se zaměřila na realizaci projektů situační
prevence. Zejména se jednalo o vytváření sítí městských kamerových dohlížecích systémů.
Většina měst (obcí s rozšířenou působností) Ústeckého kraje má tuto síť již vytvořenu. Síť
není ještě vytvořena v Lounech, Podbořanech a Lovosicích. V Lovosicích je plánováno
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vybudování kamerového systému v roce 2008. Města jsou často propojena také
s průmyslovými zónami. Některá města uvažují o propojení svých kamerových sítí
s bezpečnostními systémy komerčních subjektů, aby byla lépe zajištěna ochrana objektů
mimo území obce.
V současné době je vhodné zaměřovat se na preventivní aktivity typu sociální prevence
a informování občanů. Projekty sociální prevence se zaměřují zejména na odstraňování
příčin sociálně nežádoucích jevů a zmírňování jejich důsledků.
Dále je vhodné věnovat větší pozornost dětem a mladistvým a seniorům. Senioři jsou jednou
ze skupin obyvatelstva nejvíce ohroženou kriminalitou. Senioři se stávají nejčastěji oběťmi
krádeží, loupežných přepadení a podvodů.
Na práci s dětmi ohroženými sociálně nežádoucími jevy se zaměřuje několik resortů státní
správy (MPSV, MV, MŠMT, MZ a MS). Nejednotnost působení jednotlivých resortů v této
oblasti je všeobecně známa.
Klíčovou úlohu mají zde orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) řízené
MPSV, které působí v rámci přenesené působnosti na obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností a částečně na krajích. V roce 2006 byla i většina měst (zejména nejvíce
zatížených) výrazněji finančně podpořena dotací MPSV. Města personálně posílila, ale
přesto je terénních sociálních pracovníků a kurátorů pro mládež nedostatek.
V roce 2006 evidovaly orgány OSPOD (kurátoři pro mládež) v České republice celkem
13 193 provinění (tzn. trestný čin nebo jinak trestný čin spáchaný mladistvými nebo dětmi dle
definice zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže). V Ústeckém kraji bylo
zaznamenáno 1 546 provinění, tj. 11,72 %. Co do absolutního počtu provinění zaujímá
Ústecký kraj 2. místo v rámci krajů ČR. Toto pořadí je zachováno i v indexovém vyjádření,
kdy republikový průměr činí 12,85 trestných skutků spáchaných osobami mladšími 18-ti let
a index připadající na Ústecký kraj je 18,78 skutků na 10 tis. obyvatel.
V roce 2006 evidovaly orgány OSPOD v Ústeckém kraji 1 559 dětí do 18 let, které byly na
základě soudního rozhodnutí umístěny do školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné
výchovy. Z tohoto počtu byla 26 dětem uložena ochranná výchova. V České republice bylo
v tomto období evidováno celkem 8 691 umístěných dětí, Ústecký kraj zaujímá s 17,6 %
jednoznačně první místo v republice.
Důležitá je koordinovaná spolupráce orgánů OSPOD s dalšími subjekty, zejména se školami
a školskými zařízeními (středisky výchovné péče a s pedagogicko-psychologickými
poradnami), s Policií ČR, městskou policií, soudy, státními zastupitelstvími a Probační
a mediační službou ČR. V Ústeckém kraji působí meziresortní týmy na okresní úrovni, které
jsou složeny ze zástupců výše uvedených institucí. Cílem těchto skupin je prohlubovat
spolupráci a společně postupovat a volit opatření při péči o děti, zejména děti ohrožené
sociálně nežádoucími jevy.
Významnou podporu pro činnost orgánů OSPOD představují zejména nestátní neziskové
organizace (dále jen NNO). Tyto organizace poskytují služby sociální prevence - zejména
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a programy zaměřené na sanaci rodiny. Těchto
služeb je v kraji registrováno celkem osmnáct. U mnoha rodin, které prošly kvalitním
reintegračním programem, bylo dosaženo zlepšení jejich životní a sociální situace. Tím byly
vytvořeny příznivé podmínky pro návrat dětí z institucionální péče zpět do rodiny. Tyto
programy jsou zaměřeny také na prevenci odebrání dětí z jejich původního prostředí
a umístění do výchovného zařízení.
Provedena byla také analýza vybraných registrovaných druhů služeb sociální prevence
poskytovaných na území kraje. V kraji pro cílovou skupinu osob navracejících se ze zařízení
ústavní a ochranné výchovy působí šest domů na půl cesty. Zařízení jsou rovnoměrně
rozmístěna na celém území kraje. Pouze jediné zřízení se specializuje pouze na tento typ
služby. Ostatní subjekty mají tento typ služby jako součást většího celku služeb, zpravidla
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v kombinaci s azylovým domem. Důležitou součástí služby je sociální program napomáhající
klientům při integraci do společnosti.
Ústecký kraj se řadí, stejně jako v případě dětí a mladistvých, na přední místa ve
vykazovaném počtu osob evidovaných kurátory pro dospělé. Jsou to především osoby, které
byly propuštěny z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody (dále VTOS). Sociální
kurátoři převážně navštěvují klienty ještě v průběhu výkonu trestu a nabízejí klientům pomoc
(tzv. předvýstupní poradenství). O pomoc žádají především klienti, kteří nemají rodinné
zázemí. Nejčastěji se na kurátory obracejí se žádostí o pomoc při vyřizování dávek hmotné
nouze (pouze malá část klientů získá po výkonu trestu zaměstnání) a pomoc při zajištění
ubytování. Klientům je nabídnuta většinou ubytovna (zpravidla v majetku obce) nebo zařízení
typu azylového domu. V Ústeckém kraji je relativně dostatečná síť azylových domů.
Výjimkou je např. Lounsko a Šluknovský výběžek. Nedostatek je vnímán zejména v zimních
měsících, kdy se do těchto zařízení stahují i řada dalších osob bez přístřeší.
Osobám po VTOS jsou nabízeny i další programy. Jedná se zejména o rekvalifikační
programy nebo programy penitenciární a postpenitenciární péče. Tyto programy se zaměřují
na integraci osob ohrožených sociálním vyloučením a na jejich uplatnění na trhu práce.
Těchto resocializačních programů je v kraji malé množství. Vhodné je podporovat realizaci
více programů zaměřených na resocializaci především mladých lidí.
Je vhodné, aby výše uvedené služby – programy sanace rodiny, resocializační programy pro
děti, mladistvé a dospělé (např. probační programy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc a domy na půl cesty, byly podporovány a rozšířeny do všech oblastí Ústeckého kraje.

Sociální služby
V Ústeckém kraji je široká síť sociálních služeb. Pozornost byla soustředěna na vybrané typy
služeb sociální prevence. Některé druhy služeb jsou dostatečně dostupné na celém území
kraje: V některých lokalitách (např. okres Louny) však je však síť služeb nedostačující.
Služby sociální prevence poskytují zejména nestátní neziskové organizace. Z tohoto důvodu
je třeba nadále posilovat spolupráci subjektů veřejné správy s neziskovým sektorem.
V kraji je vybudována kvalitní síť služeb pro osoby ohrožené návykovými látkami (zpravidla
se jedná o sociální služby). Jako velký nedostatek je v Ústeckém kraji pociťována absence
záchytné stanice pro osoby pod vlivem návykových látek.

Ústecký kraj
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4 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza identifikuje silné a slabé stránky systému prevence, příležitosti a rizika pro
oblasti prevence kriminality a sociální prevence. Pro další práci se SWOT analýzou při
návrhu cílů a opatření strategie kraje byl zvolen přístup eliminace slabých stránek za využití
příležitostí.
SWOT analýza byla sestavena členy pracovní skupiny pro prevenci kriminality ve spolupráci
s odborníky ze subjektů participujících na řešení problematiky prevence kriminality
působících v Ústeckém kraji. Jedná se zejména o zástupce samospráv (obecních a krajské),
Policie ČR, Probační a mediační služby ČR, městské policie a nestátních neziskových
organizací realizujících aktivity z oblasti prevence kriminality.

silné stránky

slabé stránky
-

nedostatečný (formální) přístup škol k
zapojení do systému prevence
kriminality (primární prevence) (7)

-

nedostatečný systém vzdělávání
v oblasti prevence kriminality (6)

-

nedostatečná součinnost
„zúčastněných“ subjektů (státní
správy, samosprávy, NNO) v prevenci
kriminality (5)

zapojení více resortů do systému
prevence kriminality (MV, MPSV,
MŠMT, MZ, RVKPP, RVZRK) (6)

-

nedostatek specialistů zapojených do
systému prevence kriminality
(kumulace činností…) (5)

-

stabilní financování sociální prevence
a prevence kriminality (dotační
programy zapojených resortů) (6)

-

-

vysoká poptávka samospráv po
programu prevence kriminality (4)

nedostatečná informovanost
veřejnosti (mediální prezentace)
o prevenci kriminality (ochraně
občanů, příklady dobré praxe…) (5)

-

plánování rozvoje sociálních služeb na
území obcí a kraje (2)

nedostatek finančních prostředků na
preventivní projekty (5)

-

nedostatek a nerovnoměrné (lokální)
rozdělení specifických programů pro děti,
mládež i dospělé (4)

-

omezená možnost rozhodování
samospráv při rozdělování dotací na
prevenci (4)

-

nedostatek subjektů pracujících
s problematickými cílovými skupinami (1)

-

omezené kompetence krajů v oblasti
prevence kriminality v obcích zařazených
do městské úrovně PK (1)

-

nedostatečná síť středisek výchovné
péče (0)

-

dobrá odborná úroveň a zkušenosti
zástupců subjektů působících
v oblasti prevence kriminality
a sociální prevence (9)

-

funkční systém prevence kriminality
(8)

-

funkční a kvalitní síť sociálních služeb
(služeb sociální prevence) a síť služeb
pro uživatele drog v kraji (8)

-

-

dobrá schopnost získat a čerpat finanční
prostředky na služby z různých zdrojů (1)

Ústecký kraj

11

Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011

rizika

příležitosti
-

-

posílení kompetencí krajů (obcí)
zapojených do krajské úrovně
prevence kriminality (8)

-

rozvoj vzájemné spolupráce
(koordinace) subjektů zapojených do
systému prevence kriminality (7)

-

zapojení většiny měst do 25 tisíc
obyvatel do systému PK (7)

-

-

-

realizace systému včasné intervence
(5)

-

možnost financování z fondů EU (4)

-

-

rostoucí zájem samospráv o preventivní
politiku (3)

-

-

zajištění a rozšíření vzdělávacích
programů pro pracovníky působící
v oblasti prevence (3)

-

zapojení více subjektů do systému
prevence (NNO, podnikatelské
subjekty…) (3)

-

využití stávajících programů (dotačních
titulů) prevence kriminality (1)

-

-

-

nárůst počtu sociálně vyloučených
lokalit a počtu trestné činnosti nejen
v těchto lokalitách (8)
nedostatečné zakotvení prevence
kriminality v legislativě ČR (7)
nedostatečná primární prevence
sociálně patologických jevů na
školách (6)
tolerance společnosti k sociálně
nežádoucím jevům (trestná činnost,
zneužívání alkoholu a drog,
gamblerství…) (6)
nárůst počtu osob ohrožených
sociálním vyloučením (5)
negativní socio-demografické a socioekonomické ukazatele v kraji (4)
pokles počtu menších poskytovatelů
služeb a narušení konkurenčního
prostředí - růst lokalit bez nabídky
specifických služeb (3)
nárůst počtu provinění dětí a mladistvých
(2)
rostoucí dysfunkce rodin – nedostatečná
výchova směřující k rizikovému chování
(2)
neefektivní využívání finančních
prostředků (1)
fluktuace odborníků nejen v sociálních
službách (1)
negativní postoj společnosti k určité
skupině osob (0)

5 VIZE, CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY
Vize, obecné cíle, dílčí cíle a opatření byly formulovány na základě SWOT analýzy
a následujících dokumentů:
•
•
•
•

Strategie prevence kriminality ČR na léta 2008 – 2011,
Bezpečností analýza Ústeckého kraje – popisuje aktuální stav v oblasti sociální
prevence a prevence kriminality v Ústeckém kraji,
Zpráv o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České
republiky v letech 2006 a 2007,
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2008 – 2011,

• další analytických a koncepčních dokumentů na místní i krajské úrovni
Dále bylo využito i konkrétních zkušeností odborníků působících v oblasti služeb sociální
prevence a dalších programů prevence kriminality.
Pořadí oblastí (typů) preventivních aktivit se zaměřením na níže uvedené cílové skupiny bylo
sestaveno na základě vydefinovaných potřeb zjištěných z uvedených materiálů
a z praktických zkušeností odborníků působících v oblasti prevence sociálně nežádoucích
jevů.

Ústecký kraj
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5.1 Vize
Vize odrážejí stav, kterého je žádoucí dosáhnout na konci období platnosti strategie
prevence kriminality.
Vize:
•

stagnace, popř. pokles ročního počtu trestných činů a dalších deliktů spáchaných
na území kraje

•

rostoucí pocit bezpečí občanů

•

udržení stávajících aktivit (služeb) a zvyšování jejich kvality a efektivity

•

dostatek specifických programů pro děti do 18-ti let s výchovnými problémy
(rizikovým chováním) ve všech lokalitách Ústeckého kraje

•

zvyšování informovanosti veřejnosti o možnostech a způsobech ochrany před
trestnou činností

•

preventivní programy přizpůsobené specifickým potřebám v lokalitě

•

koncepční financování preventivních aktivit – víceleté financování

•

zvyšování kvality života v Ústeckém kraji.

5.2 Obecné cíle
Obecnými cíli strategie jsou:
1. Předcházet vzniku kriminality a snižovat její výskyt – eliminace rizikových
sociálně nežádoucích jevů, snižovat kriminalitu a omezování příležitostí k páchání
trestné činnosti.
2. Zajistit funkční systém prevence kriminality na krajské a místní (obecní) úrovni
– koordinace participujících subjektů, vytvoření systému kvalitních, efektivních
a stabilně finančně zabezpečených preventivních programů v kraji – projekty sociální
a situační prevence a aktivity zaměřené na informovanost veřejnosti. Posilovat
odpovědnost a působnost obcí či jejich svazků v oblasti prevence, tj. prevence
kriminality a sociální prevence.

5.3 Cílové skupiny
Pozornost bude zaměřena především na děti a mladistvé, ale i seniory. Ústecký kraj patří
mezi kraje v ČR, ve kterých je evidován největší počet trestných skutků spáchaných dětmi
a mladistvými. Nevíce dětí je také umístěno do zařízení pro výkon ústavní a ochranné
výchovy. Naopak senioři jsou nejrizikovější skupinou obyvatelstva, která je nejvíce ohrožena
kriminalitou. Senioři se stávají nejčastěji oběťmi krádeží, loupežného přepadení a podvodů.

Cílové skupiny byly sestaveny v pořadí (dle priorit):
•
•
•
•
•

děti a mládež a rodiny s dětmi
oběti trestné činnosti a oběti domácího násilí
obyvatelé nejvíce ohrožení trestnou činností
osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
osoby ohrožené sociálním vyloučením (např. osoby ze sociálně vyloučených lokalit)

Ústecký kraj
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5.4 Podpora projektů dle priorit strategie prevence kriminality na území kraje
V rámci programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR bylo od roku 1996 do roku
2007 městům a obcím Ústeckého kraje přidělena státní účelová dotace na 689 preventivních
projektů. V roce 2006 obdržel dotaci jeden projekt realizovaný Ústeckým krajem. Státní
dotaci z programu prevence kriminality získalo v uvedeném období celkem 23 měst a byla
poskytnuta dotace v celkové výši 120,778 miliónů Kč. Podrobnější rozbor realizovaných
preventivních projektů měst a obcí kraje je uveden v Bezpečností analýze. Rozlišujeme tři
základní typy preventivních opatření:
1. Situační prevence - je zaměřena na minimalizaci a eliminaci příležitostí k páchání
trestné činnosti. Staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité
době, na určitých místech a za určitých okolností. Zvyšuje pravděpodobnost odhalení
pachatele a snižuje potencionální zisk z trestné činnosti. Škála aktivit je široká od
legislativní iniciativy, organizaci bezpečnostní struktury a realizaci různých
technických opatření. Za nejefektivnější projekty v této oblasti jsou považovány
projekty zřizování městských kamerových dohlížecích systémů a pultů centrální
ochrany. Nejčastěji tyto aktivity realizují obce v samosprávné působnosti a Policie
ČR.
2. Sociální prevence - je orientována na odstranění příležitostí k páchání trestné
činnosti. Vytváří aktivity zaměřené na socializaci a změnu nepříznivých
společenských a ekonomických podmínek prostředí, které produkuje pachatele
trestné činnosti. Realizací sociálně-preventivních aktivit, jejichž škála je poměrně
široká (volnočasové aktivity, nízkoprahová, poradenská a krizová zařízení,
resocializační a rekvalifikační programy, azylové a chráněné bydlení, terénní sociální
práce) se významně věnují samosprávy obcí a zejména nestátní neziskové
organizace. Pozornost je zaměřena zejména na mládež ohroženou sociálně
nežádoucími jevy.
3. Informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností
- cílem je poskytování objektivních a včasných informací o sociálně nežádoucích,
jevech a rizikovém chování a o příčinách těchto jevů. Informování veřejnosti
o nejčastějších typech trestné činnosti a o způsobech jejich páchání a o místech
a časech jejich výskytu. Poskytování rad, návodů a doporučení o způsobech
a možnostech ochrany před trestnou činností prostřednictvím médií, přednášek,
besed, tiskovin a poradenských služeb.
Preventivní aktivity se uskutečňují v celostátním, regionálním i místním rámci a to na úrovni
primární, sekundární a terciární prevence.

Typy podporovaných projektů – pořadí dle priorit:
•
•
•

projekty sociální prevence
informování občanů
projekty situační prevence

5.5 Dílčí cíle
Navržené dílčí cíle:
•

Cíl 1: Zajištění dostatečné informovanosti obyvatel ÚK o systému prevence

•

Cíl 2: Podpora spolupráce participujících subjektů, uzavírání partnerství, koordinace
jejich činnosti – zapojení veřejnosti

•

Cíl 3: Zjištění potřeb (názorů, postojů) občanů v oblasti prevence a hodnocení
efektivity realizovaných preventivních programů.

•

Cíl 4: Zajištění odpovídající nabídky programů (projektů) sociální a situační prevence
(úrovně primární, sekundární a terciární prevence)
Ústecký kraj
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6 OPATŘENÍ K JEDNOTLIVÝM CÍLŮM
Opatření jsou postupnými kroky vedoucími k naplnění cílů strategie.

Cíl 1: Zajištění dostatečné informovanosti obyvatel ÚK o systému prevence
Stručný popis cíle:
Vytvoření informačního systému prevence kriminality, o možnostech ochrany před trestnou
činností a možnostech pomoci obětem trestné činnosti. Poskytování informací o realizaci
preventivních aktivit na území Ústeckého kraje.
Zdůvodnění:
Na poli prevence kriminality a sociální prevence působí řada subjektů veřejné správy
(spadajících do působnosti několika ústředních orgánů státní správy – Policie ČR, Probační
a mediační služba, ale také kraje a obce), dále pak nestátní neziskové organizace (např.
poskytující sociální služby - služby sociální prevence). Tyto subjekty poskytují v různé formě
informace o systému prevence – webové stránky, články v médiích (obecní tisk, bulletiny,
katalogy sociálních služeb a jiné).
Je žádoucí, aby byl vytvořen jednotný systém, ve kterém budou shromažďovány informace
o preventivních aktivitách na území obcí a měst Ústeckého kraje, souhrn informací pro
občany kraje, zejména pak pro oběti trestné činnosti (poradenství a jiné dostupné služby –
např. intervenční centrum pro oběti domácího násilí). V rámci systému by měly být
poskytována sdělení o způsobech ochrany před trestnou činností a informace pro odbornou
veřejnost. Veřejné prezentace obcí a měst a subjektů realizujících preventivní programy není
dostatečná. Občané často nevědí o realizovaných preventivních projektech v jejich městě,
lokalitě. Nejsou poskytovány informace o ochraně jejich osoby či majetku před trestnou
činností.
opatření 1.1

stručný popis opatření

Vytvoření informačního systému o systému prevence,
o možnostech ochrany před TČ a o možnostech pomoci
obětem TČ. Informace o realizaci preventivních aktivit.
-

předpokládané dopady

-

stručný popis cílové skupiny

-

vytvoření informačního systému pro sběr aktuálních dat
z oblasti prevence
zajištění dostupnosti informací široké veřejnosti (webové
stránky, média, tiskoviny, reklamní předměty)
zvýšení informovanosti občanů, orgánů veřejné správy
a jiných realizátorů preventivních programů (např. NNO,
školská zařízení, OSPOD)
snadnější orientace v systému prevence
občané Ústeckého kraje
orgány veřejné správy (kraje a obce = zadavatelé)
realizátoři preventivních opatření (NNO, školská zařízení,
participující subjekty)…

předpokládané fin. náklady

bude stanoveno po zpracování projektového záměru

hlavní finanční zdroje

ROP, MV ČR, ESF, jiné zdroje

předpokládaní realizátoři

Ústecký kraj, externí dodavatelé v rámci projektu

časový horizont

2008 – příprava projektového záměru

hodnotící
indikátory/předpokládané
výstupy opatření

indikátory: počet aktivit
počet uživatelů
výstupy: informační systém o prevenci

Ústecký kraj
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opatření 1.2

stručný popis opatření

Podpora aktivit na zlepšení veřejné prezentace programů
prevence
-

-

shromažďování příkladů dobré praxe veřejné prezentace
realizátorů preventivních programů a jejich publikace na
webových stránkách kraje
zařazení prezentace příkladů dobré praxe do programu
krajské konference prevence kriminality a sociální prevence

-

zvýšení informovanosti občanů, zadavatelů a realizátorů
o preventivních aktivitách

stručný popis cílové skupiny

-

zadavatelé a realizátoři programů prevence

předpokládané finanční
náklady

50 tisíc Kč/rok

hlavní finanční zdroje

Program prevence kriminality MV ČR

předpokládaní realizátoři
opatření

Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, obce, NNO a jiné zainteresované subjekty

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

předpokládané dopady

hodnotící indikátory/
předpokládané výstupy
opatření

indikátory: počet účastníků
počet aktivit
výstupy: konference prevence kriminality a sociální prevence
příklady dobré praxe

Cíl 2: Podpora spolupráce participujících subjektů, uzavírání partnerství,
koordinace jejich činnosti – zapojení veřejnosti do prevence kriminality.
Stručný popis cíle:
Podpora vytvoření sítě kooperujících skupin (center) pro prevenci na území Ústeckého kraje
s přihlédnutím k místním specifikům (např. pro děti, žáky, studenty, rodiče a pracovníky škol
a školských zařízení) v Ústeckém kraji.
Zdůvodnění:
V kraji působí celá řada institucí a orgánů činných v preventivních aktivitách, které
v současné době nejsou dostatečně koordinovány, což může vést k duplicitě, případně
absencím potřebných opatření.
Zástupci subjektů působící v oblasti prevence kriminality a sociální prevence (zejména
v okresních městech) jsou členy různých pracovních skupin pro prevenci kriminality. Tyto
pracovní skupiny byly vytvořeny na místní úrovni ve městech, které od roku 1996 čerpaly
státní účelovou dotaci na preventivní projekty v rámci Programu prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR.
Na okresní úrovni působí od roku 2003 pracovní skupiny vzniklé z iniciativy Probační
a mediační služby ČR. Hlavním předmětem činnosti těchto skupin je koordinace opatření
v oblasti dětí a mladistvých ohrožených sociálně nežádoucími jevy. Členy interdisciplinárních
skupin jsou zástupci orgánů činných v trestním řízení mládeže (OS, PČR, OSZ) a dále
OSPOD (kurátoři pro mládež), PMS a další zástupci participujících subjektů (NNO, školy,
školská zařízení),
Je žádoucí, aby již vzniklé pracovní skupiny pro prevenci byly podporovány a prohlubována
jejich spolupráce.
Ve městech a obcích, kde skupiny nebyly dosud zřízeny, podporovat vznik a zahájení jejich
činnosti na všech úrovních (obecní, oblastní, okresní).

Ústecký kraj

16

Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011

opatření 2.1
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

Zapojení příslušných subjektů do systému prevence (obce,
školy, NNO…) a zajištění jejich koordinace
- podpora vzniku a činnosti pracovních skupin pro
prevenci na místní a regionální (okresní) úrovni (s využitím
již existujících osvědčených institucí) k zajištění vzájemné
komunikace a spolupráce všech subjektů realizujících
prevenci, zejména škol a školských zařízení, obcí (OSPOD),
NNO, Policie ČR, městské policie, PMS…
- podpora zajištění koordinace vzniklých pracovních
skupin
- vzájemná koordinace preventivních aktivit a opatření,
vedoucí k účinné součinnosti všech zapojených subjektů
a zvýšení celkové efektivity prevence
- zlepšení vzájemné informovanosti
- výměna zkušeností
- zástupci participujících subjektů v oblasti prevence
v rámci provozních nákladů participujících subjektů
Ústecký kraj, MŠMT, MPSV, MV ČR, OPVK, ESF, jiné zdroje
Ústecký kraj, zástupci zapojených subjektů (manažeři prevence
měst, okresní metodici primární prevence, dále např.
pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, metodici
prevence ve školách
průběžně po dobu platnosti plánu
indikátory: počet aktivit
počet pracovních skupin
počet zapojených zástupců subjektů
výstupy: funkční síť center preventivní práce (pracovních skupin),
informační systém o prevenci i

opatření 2.2
stručný popis opatření

předpokládané dopady

stručný popis cílové skupiny
předpokládané finanční
náklady
hlavní finanční zdroje
předpokládaní realizátoři
opatření
časový horizont
hodnotící indikátory

Zavádění systému vzdělávacích aktivit pro pracovníky
subjektů participujících v systému prevence
-

-

vytvoření a pravidelná aktualizace nabídkového katalogu
kurzů, seminářů a akreditovaných vzdělávacích kurzů pro
metodiky prevence a pracovníky prevence (pořádaných
nejen školami a školskými zařízeními v kraji
vzdělávání zaměstnanců subjektů zapojených do prevence
zvýšení dostupnosti odborného vzdělávání pro pracovníky
na úseku prevence
zvýšení odbornosti pracovníků subjektů
zlepšení spolupráce zapojených subjektů
pracovníci v oblasti prevence sociálně negativních jevů

v rámci provozních nákladů participujících subjektů
Program prevence kriminality MV ČR, , ESF, MV ČR, MPSV,
MŠMT, Ústecký kraj a jiné zdroje
organizace realizující vzdělávací aktivity (školy a školská
zařízení)
průběžně po dobu platnosti plánu
počet aktivit
počet absolventů vzdělávání

Ústecký kraj

17

Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011

opatření 2.3

Prohlubování spolupráce jednotlivých subjektů –
interdisciplinární setkávání zástupců obcí a dalších
zainteresovaných subjektů

stručný popis opatření

-

-

-

vzájemná koordinace preventivních aktivit a opatření,
vedoucí k účinné součinnosti všech zapojených subjektů
a zvýšení celkové efektivity prevence
zlepšení vzájemné informovanosti
výměna zkušeností

stručný popis cílové skupiny

-

zástupci participujících subjektů v oblasti prevence

předpokládané finanční
náklady

v rámci provozních nákladů participujících subjektů

předpokládané dopady

hlavní finanční zdroje
předpokládaní realizátoři
opatření
časový horizont
hodnotící indikátory/
předpokládané výstupy
opatření

-

podpora zlepšení koordinace lokálních a územních
pracovních skupin a územních center (již vytvořených)
k zajištění vzájemné komunikace a spolupráce všech
subjektů realizujících prevenci, zejména škol a školských
zařízení, obcí, NNO, Policie ČR, městské policie
podpora činnosti pracovních skupin pro prevenci

Ústecký kraj, obce, MŠMT, MPSV, MV ČR, OPVK, ESF, jiné
zdroje
Krajský úřad Ústeckého kraje, zástupci zapojených subjektů
(manažeři prevence měst, okresní metodici primární prevence,
dále např. pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení,
metodici prevence ve školách
průběžně po dobu platnosti plánu
indikátory: počet fungujících pracovních skupin a center
počet aktivit
počet zapojených zástupců subjektů
výstupy: stabilní sítě center prevence v kraji

Cíl 3: Zjištění potřeb (názorů, postojů) občanů v oblasti prevence a hodnocení
efektivity realizovaných preventivních programů.
Stručný popis cíle:
Zpracování analýzy potřeb (názorů, postojů) občanů kraje v oblasti prevence kriminality.
Zjistit faktory, které ovlivňují pocit bezpečí občanů v Ústeckém kraji. Analýza potřeb a názorů
občanů a pravidelně aktualizovaná bezpečnostní analýza kraje jsou základními
podkladovými materiály pro plánování aktivit v oblasti prevence kriminality a sociální
prevence.
Zdůvodnění:
V současné době není k dispozici aktuální analýza stávajícího stavu o bezpečnostní situaci
také z pohledu samotných obyvatel Ústeckého kraje.
Předpokladem fungování prevence kriminality je učinit z ní jeden z pozitivně vnímaných
a prioritních zájmů společnosti. Tím se zároveň otevře možnost pro případné zapojení co
nejširšího okruhu občanů do nejrůznějších preventivních aktivit v rámci celé společenské
struktury. Jde tedy především o to, aby v názorech a postojích občanů představovala
prevence kriminality žádoucí a atraktivní veřejnou aktivitu, která má dostatečně konkrétní
obsah, a kterou mohou sami svým jednáním významně pozitivně ovlivňovat a podporovat.
Z výše uvedeného vyplynula otázka, jaké názory na kriminalitu a její prevenci tedy občané

Ústecký kraj
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skutečně zastávají. Republikový výbor pro prevenci kriminality ČR provedl výzkum veřejného
mínění, zaměřený na uvedenou problematiku. Jeho realizací byl pověřen Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, který již obdobné výzkumy v minulosti prováděl. Výzkum byl
proveden v celé ČR. Je žádoucí podobný výzkum provést také v Ústeckém kraji.
Pro zpracování této strategie kraje byla pracovní skupinou pro prevenci kriminality vytvořena
Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje. Tento materiál analytické povahy si neklade za cíl
definovat konkrétní opatření, ale poukázat na současnou situaci v kraji, na funkční oblasti,
ale především na slabá místa v systému prevence kriminality a sociální prevence.
Navrhovaná řešení v rámci tohoto materiálu jsou pouze rámcová.
Při plánování programů prevence kriminality je nezbytné vycházet nejen z aktuálního stavu,
ale je nutné vycházet také z potřeb a postojů občanů a zapojovat je do aktivního způsobu
zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí.
Hodnocení efektivity preventivních programů je důležitým krokem k dalšímu plánování
prevence v kraji. Pro hodnocení efektivity preventivních programů musí být stanovena jasná
kritéria.
Vzhledem k tomu, že Ústecký kraj je v počtu spáchaných trestných činů na čtvrtém místě
v rámci republiky, je to důsledkem mnoha faktorů. Mezi ně patři i nízká efektivita
dosavadních preventivních programů nebo nedostatečné množství preventivních aktivit.
Některé aktivity jsou pouze jednorázové, i když řešení některých problémů vyžaduje
dlouhodobé (systematické) působení. Z uvedených důvodů je žádoucí zaměřit se na oblast
hodnocení kvality a efektivity služeb prevence.

opatření 3.1
stručný popis opatření

Analýza potřeb (názorů, postojů) občanů kraje v oblasti
prevence kriminality a aktualizace bezpečnostní analýzy
-

zpracování aktualizace bezpečnostní analýzy
pracování analýzy veřejného mínění občanů kraje v oblasti
prvence kriminality
zapojování do preventivních programů nejen institucí, ale
i občanů

předpokládané dopady

-

zvýšení kvality strategie prevence kriminality
efektivnější vynakládání finančních prostředků na
preventivní programy

stručný popis cílové skupiny

-

uživatelé služeb prevence kriminality
poskytovatelé služeb prevence kriminality

předpokládané finanční
náklady

bude stanoven po zpracování projektového záměru

hlavní finanční zdroje

ESF, MV ČR

předpokládaní realizátoři
opatření

Ústecký kraj (zadavatel), externí realizátoři

časový horizont

2009

hodnotící indikátory/
předpokládané výstupy
opatření

indikátory: počet aktivit
počet účastníků
výstupy: analýza veřejného mínění občanů Ústeckého kraje v
oblasti prevence kriminality
aktualizace bezpečnostní analýzy kraje

Ústecký kraj
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opatření 3.2
stručný popis opatření

předpokládané dopady

stručný popis cílové skupiny

Hodnocení efektivity preventivních projektů
-

zpracování hodnocení efektivity preventivních projektů
ustanovení hodnotící skupiny
vytýčení priorit preventivních projektů
zvýšení kvality plánování prevence kriminality
efektivnější vynakládání finančních prostředků
sjednocení metodiky hodnocení na místní i krajské úrovni
zadavatelé služeb prevence kriminality
poskytovatelé služeb prevence kriminality

předpokládané finanční
náklady

v rámci provozních nákladů participujících subjektů

hlavní finanční zdroje

MV ČR

předpokládaní realizátoři
opatření

pracovní skupina pro prevenci kriminality, externí realizátoři

časový horizont

průběžně po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory/

indikátory: počet aktivit

předpokládané výstupy
opatření

výstupy: metodika hodnocení

Cíl 4: Zajištění odpovídající nabídky programů sociální a situační prevence
(úrovně primární, sekundární a terciární prevence)
Stručný popis cíle:
Zajištění služeb sociální prevence dostupných pro uživatele z celého Ústeckého kraje. Jedná
se zejména o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylové bydlení, domy na půl
cesty a nízkoprahová zařízení pro všechny věkové skupiny a dalších služeb pro cílové
skupiny.
Zdůvodnění:
V Ústeckém kraji existuje síť uvedených služeb, je však rozmístěna nerovnoměrně a její
stabilita je problematická s ohledem na současný způsob financování. Stávající síť je třeba
udržet v místech, kde je již funkční, případně na základě aktuálních potřeb uživatelů provést
úpravy, aby skutečným potřebám odpovídala. V místech, kde jsou zmíněné služby dostupné
obtížně, případně vůbec, je nezbytné tuto síť vytvořit.
Je žádoucí zaměřit podporu zejména na děti a mládež, na rodiny s dětmi, mladé dospělé, na
děti a mládež po ústavní nebo ochranné výchově a na oběti trestné činnosti.
opatření 4.1

stručný popis opatření

předpokládané dopady

stručný popis cílové skupiny

Zajištění dostupnosti služeb sociální prevence na celém území
Ústeckého kraje (azylové bydlení, nízkoprahová zařízení, domy na
půl cesty a další)
- podpora realizace nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením
- zajištění rozvoje sítě domů na půl cesty
- realizace azylového bydlení
- zajištění terénních volnočasových programů
- prevence rizikového chování
- prevence a pokles trestné činnosti a recidivy
- snížení počtu oblastí s osobami ohroženými sociálním
vyloučením
- zlepšení osobních kompetencí uživatelů (schopnost řešit
klíčové životní otázky společensky přijatelným způsobem )
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- pachatelé trestné činnosti

Ústecký kraj
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předpokládané finanční
náklady
hlavní finanční zdroje
předpokládaní realizátoři
opatření
časový horizont
hodnotící indikátory

opatření 4.2
stručný popis opatření

- oběti trestné činnosti
- specificky riziková mládež
závisí na druhu sociální služby – náklady jsou uvedeny
v bezpečnostní analýze a střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb
MPSV, MV, MŠMT, RVZRK, RVKPP, Ústecký kraj, rozpočty
měst a obcí, fondy EU
poskytovatelé služeb sociální prevence – většinou NNO
a charitativní organizace; orgány sociálně právní ochrany dětí
a mládeže, sociální kurátoři, Probační a mediační služba ČR
v jednotlivých okresech
průběžně po dobu platnosti plánu prevence
počet uživatelů
počet kontaktů (intervencí) s uživatelem
počet služeb (zařízení) v kraji
Realizace podpůrných programů pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením
-

-

předpokládané dopady

stručný popis cílové skupiny

-

předpokládané finanční
náklady
hlavní finanční zdroje
předpokládaní realizátoři
opatření
časový horizont
hodnotící indikátory/

zajištění sociálně rehabilitačních a motivačních programů
zaměřených na prevenci kriminality a předcházení
sociálního vyloučení
realizace akreditovaných probačních programů nejen pro
děti a mládež
udržení a stabilita osvědčených projektů a příp. jejich
rozšíření
vznik nových projektů v „nepokrytých“ lokalitách – zapojení
více subjektů do prevence kriminality (spolupráce těchto
subjektů)
pokles kriminality
snížení závažnosti páchané trestné činnosti
předcházení a snižování sociálního vyloučení
zvýšení sociálních dovedností obětí trestné činnosti
případné zařazení klientů do pracovního procesu
zařazení klientů do společnosti
snížení nebo stabilizace výdajů vynaložených na represivní
opatření
zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny obyvatel
občané bez přístřeší
osoby před a po výstupu z VTOS a vazby
osoby po ukončení ústavní a ochranné výchovy, příp.
pěstounské péče
klienti závislí na alkoholu a jiných nealkoholových drogách,
gambleři
oběti trestné činnosti

náklady budou stanoveny po zpracování projektových záměrů
ESF, MPSV, Ústecký kraj, obce, MV ČR, MŠMT, RVZRK,
RVKPP
poskytovatelé služeb sociální prevence, obce
průběžně po dobu platnosti strategie
počet uživatelů služeb
počet nových klientů služeb
počet úkonů
počet zařízení (služeb)/nových služeb

Ústecký kraj
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opatření 4.3
stručný popis opatření

Realizace podpůrných programů pro děti a mládež (nejen
rizikovou)
-

předpokládané dopady

-

stručný popis cílové skupiny

-

znovuzavedení účinných a plošných programů primární
prevence (kriminalita, drogy, šikana, záškoláctví, prostituce
atd.
udržení popř. rozšíření stávajících programů prevence
kriminality
probační programy a jejich plošné rozšíření do dalších
lokalit
programy zaměřené na rizikovou mládež (víkendové
pobyty, tábory, nízkoprahová zařízení, hřiště apod.)
snížení výskytu rizikového chování
snížení výskytu trestné činnosti a záškoláctví
zvýšení sociálních dovedností, dodání informací
o důsledcích rizikového chování
změny způsobů jednání a postojů v rizikových situacích
ovlivnění rizikového chování celé rodiny a jejich spolupráce
s odborníky nebo pracovníky soc. služeb
děti a mládež
děti a mládež s rizikovým chováním
delikventní mládež

předpokládané finanční
náklady

náklady budou stanoveny po zpracování projektových záměrů

hlavní finanční zdroje

ESF, MPSV, Ústecký kraj, obce, MV ČR, MŠMT

předpokládaní realizátoři
opatření

poskytovatelé služeb sociální prevence, orgány sociálně právní
ochrany dětí, probační a mediační služba, obce, školy
a školská zařízení

časový horizont

průběžně po dobu platnosti strategie
počet uživatelů služeb
počet nových klientů
počet úkonů
počet služeb/nových služeb

hodnotící indikátory

opatření 4.4
stručný popis opatření

předpokládané dopady

stručný popis cílové skupiny

Cílené zaměření situační prevence
- realizace opatření směřujících ke snížení kriminogenních
podmínek (určité druhy kriminality se objeví v určité době, na
určitých místech a za určitých okolností)
- realizace opatření, která znesnadňující páchání trestné
činnosti
- informování veřejnosti o možnostech a způsobech ochrany
před trestnou činností, medializace úspěšných preventivních
aktivit
- zapojení Policie ČR do preventivních aktivit na místní úrovni
- ztížení dostupnosti cílů trestné činnosti
- omezení příležitostí k páchání trestných činů
- zlepšení postoje občanů k vlastní bezpečnosti
- zvýšení povědomí veřejnosti o metodách ochrany před
trestnou činností
- potencionální pachatelé trestné činnosti
- široká veřejnost – potencionální oběti trestné činnosti

předpokládané finanční
náklady

náklady budou stanoveny po zpracování projektových záměrů

hlavní finanční zdroje

obce, MV ČR, Ústecký kraj
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předpokládaní realizátoři
opatření

kraj, obecní úřady , Policie ČR

časový horizont

po dobu platnosti strategie kraje

hodnotící indikátory

počet realizovaných projektů

Seznam použitých zkratek
•

ESF – Evropský sociální fond

•

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

•

MS – Ministerstvo spravedlnosti

•

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

•

MV – Ministerstvo vnitra ČR

•

MZ – Ministerstvo zdravotnictví ČR

•

NNO – nestátní nezisková organizace

•

OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí

•

PČR – Policie ČR

•

OS – okresní soud

•

OSZ – okresní státní zastupitelství

•

PK – prevence kriminality

•

PMS – Probační a mediační služba ČR

•

RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

•

RVZRK – Rada vlády pro záležitosti romské komunity

•

TČ – trestný čin, činnost

•

ÚV – ústavní výchova

•

VTOS – výkon trestu odnětí svobody

•

VV – výkon vazby
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