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 25. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 30. 4. 2008 od 10:00 hodin do 14:20 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/25Z/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.
PaedDr. Petr Brázda (KSČM)
3.
JUDr. Zdeněk Lavička (ČSSD)
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/25Z/2008
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.
Ing. Ladislava Hrušku
(Hlasování: 51 – 0 – 1)
2.

návrh byl přijat

JUDr. Jana Michalce

(Hlasování: 51 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/25Z/2008
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 25. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
(Hlasování: 37 – 3 – 12)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 4/25Z/2008
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 20/10Z/2006 B Krajská strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje
2. Usnesení č. 40/18Z/2007 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
3. Usnesení č. 34/19Z/2007 D Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 46/19Z/2007 Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 46/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 101/20Z/2007 C Kontrola plnění „Zásad pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje“
7. Usnesení č. 21/21Z/2007 B Návrh podpory zápisu Českosaského Švýcarska do Přírodního
seznamu Světového dědictví UNESCO
8. Usnesení č. 39/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 47/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 55/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 56/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 83/21Z/2007 C Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 84/21Z/2007 C-02 Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 30/22Z/2007 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 enviromentálních informačních a poradenských center“, změna
rozpočtu
15. Usnesení č. 37/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 38/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 44/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 46/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 48/22Z/2007 Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 50/22Z/2007 C Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 51/22Z/2007 C Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 53/22Z/2007 C Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 54/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 55/22Z/2007 C Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 56/22Z/2007 C Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 57/22Z/2007 C Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 58/22Z/2007 C Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 59/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 61/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 63/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 10/23Z/2007 B I. Návrh na změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s.
32. Usnesení č. 11/23Z/2007 B II. Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská
zdravotní, a.s. a majetkové účasti Ústeckého kraje peněžitým vkladem
33. Usnesení č. 12/23Z/2007 B III. Rozhodnutí o nepeněžitém vkladu nemovitostí ve
vlastnictví Ústeckého kraje do společnosti Krajská zdravotní, a.s.
34. Usnesení č. 32/23Z/2007 B Nakládání s majetkem
35. Usnesení č. 35/23Z/2007 B Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 38/23Z/2007 B Nakládání s majetkem
2

B)

37. Usnesení č. 39/23Z/2007 D Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 40/23Z/2007 B Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 41/23Z/2007 C Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 42/23Z/2007 C Nakládání s majetkem
41. Usnesení č. 44/23Z/2007 B Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 46/23Z/2007 B Nakládání s majetkem
43. Usnesení č. 47/23Z/2007 B Nakládání s majetkem
44. Usnesení č. 48/23Z/2007 B Nakládání s majetkem
45. Usnesení č. 50/23Z/2007 C Nakládání s majetkem
46. Usnesení č. 10/24Z/2008 C Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
47. Usnesení č. 22/24Z/2008 B Prohlášení záměru k přeshraniční ochraně a managementu
krušnohorských rašelinišť
48. Usnesení č. 27/24Z/2008 C Odkup akcií RRA ÚK a.s.
schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 54/11Z/2006 C Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 25.06.2008
2. Usnesení č. 60/16Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2008
3. Usnesení č. 42/20Z/2007 B Nakládání s majetkem na 30.06.2008
4. Usnesení č. 59/21Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.08.2008
5. Usnesení č. 76/21Z/2007 B Nakládání s majetkem na 30.06.2008
6. Usnesení č. 49/22Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.08.2008
7. Usnesení č. 49/23Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.08.2008
8. Usnesení č. 57/23Z/2007 B Nakládání s majetkem na 18.07.2008

(Hlasování: 49 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/25Z/2008
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na v ědo mí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 17. 1. 2008 do 2. 4. 2008.
(Hlasování: 50 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/25Z/2008
Zpráva ředitelky o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitelky Mgr. Lydie Šťastné o činnosti Krajského úřadu ÚK
(Hlasování: 49 – 0 – 1)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 7/25Z/2008
Finanční příspěvek Ústeckého kraje na činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
1. rozdělení finančních prostředků z rozpočtu kanceláře hejtmana na rok 2008, v celkové
výši 4 561 500 ,- Kč, na činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí působících
na území Ústeckého kraje,
2. poskytnutí finančního příspěvku obcím pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí ve
smyslu § 27 odst. 3 písm. b) 2., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, dle přílohy č.
1 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci bodů A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 5. 2008

(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/25Z/2008
Úprava Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmana
Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sch va lu j e
dle § 36 odst. 1, písm. b), c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, nové Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci
Fondu hejtmana Ústeckého kraje dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 28 – 9 – 12)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/25Z/2008
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A)

schva luje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmana
Ústeckého kraje v čl. 4 odst. 4.5.

B)

ro z hodlo
a . 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 ÚK:
žadatel: Fotbalový klub Tatran Kadaň o.s.
IČ: 61345091
sídlo: U stadionu 1378, Kadaň 432 01
výše dotace: 5 100 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce travnaté plochy
4

b. 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 ÚK:
žadatel: Tělovýchovná jednota Baník Souš
IČ: 41328345
sídlo: Zdeňka Fibicha 282, Most 434 01
výše dotace: 6 900 000,- Kč
název projektu (akce): Oprava a dostavba tribuny včetně opravy
fotbalového hřiště

osvětlení

c. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Obec Hora Sv. Šebestiána
IČ: 00261866
sídlo: Hora Svatého Šebestiána 3, 431 82
výše celkem dotace: 3 102 000,- Kč
názvy projektů (akcí): Úprava pozemní komunikace
d. 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 ÚK:
žadatel: RELAX AKTIV CLUB BLATNO o.s.
IČ: 28561031
sídlo: Blatno 118, Chomutov 430 01
výše dotace: 650 000,- Kč
název projektu (akce): Aktivní relaxace
e. 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 ÚK:
žadatel: Ortopedické centrum
IČ:
25410075
sídlo: Střekovské nábřeží 51, Ústí nad Labem 400 03
výše dotace: 300 000,- Kč
název projektu (akce): Vinařské Litoměřice 2008
f . o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Obec Vrutice
IČ: 00526061
sídlo: Vrutice 35, Polepy 411 47
výše dotace: 25 000,- Kč
názvy projektu (akce): Oslava založení obce Vrutice 920 let
g . 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 ÚK:
žadatel: Sport Centrum Bouřňák o.p.s.
IČ: 25419161
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sídlo: Čs.legií 740/15
výše dotace: 700 000,- Kč
název projektu (akce): Umělé zasněžování sjezdovky Hrobská
h . 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 ÚK:
žadatel: TJ Lokomotiva Teplice, občanské sdružení
IČ: 47767553
sídlo: Dlouhá 39
výše dotace: 257 000,- Kč
název projektu (akce): Pořízení sněžného skútru Lynx 6900 FCE
i. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Město Košťany
IČ: 266 400
sídlo: Teplická 297
výše dotace: 3 742 000,- Kč
názvy projektu (akce): Víceúčelová sportovní plocha
j. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Město Bílina
IČ: 266 230
sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
výše dotace: 15 000 000,- Kč
názvy projektu (akce): Lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13
k. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Město Velký Šenov
IČ: 261 734
sídlo: Mírové náměstí 342
výše dotace: 596 000,- Kč
názvy projektu (akce): Zdravotní záchranná služba ÚK, Velký Šenov
l. 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 ÚK:
žadatel: Občanské sdružení Studený a Lipnice
IČ: 27056864
sídlo: Studený čp. 60, 407 21 Česká Kamenice
výše dotace: 56 000 ,- Kč
název projektu (akce): Obnova Školního kříže s r. 1716 v obci Studený
m. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
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žadatel: město Dubí
IČ: 266281
sídlo: Ruská 264, 417 01 Dubí
výše dotace: 4 523 000,- Kč
názvy projektu (akce): Rekonstrukce sídla Městské policie Dubí
n . o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: obec Polerady
IČ: 266132
sídlo: Polerady 15, 434 01 Most
výše dotace: 220 000,- Kč
název projektu (akce): Memoriál Jiřího Doležálka
o . o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Kryry
IČ: 265080
sídlo: Hlavní 1, 439 81 Kryry
výše dotace: 157 000,- Kč
název projektu (akce): Oslava 1. máje – satira na bývalé oslavy
p. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Auto Classic Club Chomutov, o.s.
IČ: 22671188
sídlo: Pražská 5601, 430 01 Chomutov
výše dotace: 10 000 000,- Kč
název projektu (akce): Odkoupení areálu pro vybudování zázemí pro opravy a
renovace historických vozidel
q . o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Petr Macharovský
IČ: 44226624
sídlo: Šípová 2792/6, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 600 000,- Kč
název projektu (akce): Festival
r. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: statutární město Most
IČ: 266094
sídlo: Radniční 1, 434 69 Most
výše dotace: 2 106 000,- Kč
název projektu (akce): Projektová dokumentace – Obnova silnice III/2565 Most –
Mariánské Radčice
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s. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: obec Vrbice
IČ: 265652
sídlo: Hlavní 47, 411 64 Vrbice
výše dotace: 59 000,- Kč
název projektu (akce): Hasičské slavnosti k výročí založení
t. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: obec Měcholupy
IČ: 265233
sídlo: Měcholupy 12, 439 31 Měcholupy
výše dotace: 150 000,- Kč
názvy projektu (akce): Sportovně zábavná akce „Sranda bez plotu“
u. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Střední pedagogická škola J. H. Pestalozziho
IČ: 46773495
sídlo: Komenského 3, 412 62 Litoměřice
výše dotace: 1 050 000,- Kč
název projektu (akce): Bezbariérový přístup
v. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Kadaň
IČ: 261912
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
výše dotace: 3 000 000,- Kč
název projektu (akce): Sportovní areál při DDM Šuplík
w. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: obec Mšené-lázně
IČ: 264083
sídlo: Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně
výše dotace: 750 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce sportovních kabin u fotbalového hřiště
x . o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Kadaň
IČ: 261912
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
výše dotace: 3 000 000,- Kč
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název projektu (akce): In-line stezka Kadaň
y. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Podbořany
IČ: 00265365
sídlo: Mírová 615, 441 17 Podbořany
výše dotace: 6 300 000,- Kč
název projektu (akce): Sportovní areál TJ Tatran SO- 03-víceúčelové hřiště a
skatepark
z . o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: obec Počedělice
IČ: 00265373
sídlo: Počedělice 11, 440 01 Louny
výše dotace: 51 000,- Kč
název projektu (akce): 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů
aa. 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 ÚK:
žadatel: Česká federace Spastic Handicap, o.s.
IČ: 46070711
sídlo: Jaselská 355, 415 03 Teplice
výše dotace: 1 830 000,- Kč
název projektu (akce): Paralympijský tým Ústeckého kraje
bb. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: obec Hora Svaté Kateřiny
IČ: 265934
sídlo: Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): Oslava obce u příležitosti výročí a získání statutu města
cc. 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 ÚK:
žadatel: Městský fotbalový klub Ústí nad Labem
IČ: 68430043
sídlo: Masarykova 226, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 8 900 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba víceúčelového hřiště pro mládež
dd. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK
žadatel: obec Kovářská
9

IČ: 261947
sídlo: náměstí J. Švermy 64, 431 86 Kovářská
výše dotace: 208 000 Kč
název projektu (akce): Rozšíření veřejného rozhlasu a doplnění o bezpečnostní
komponenty
ee. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: obec Háj u Duchcova
IČ: 266302
sídlo: Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova
výše dotace: 391 000 Kč
název projektu (akce): Generální oprava chodníku v Kubátově ul., I. etapa
ff. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: obec Bořislav
IČ: 266248
sídlo: Bořislav 20, 415 01 Teplice
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Naše obec v zrcadle dějin – vydání knižní publikace
gg. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: obec Františkov nad Ploučnicí
IČ: 555941
sídlo: 407 23 Františkov nad Ploučnicí
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Oprava, dovybavení tenisového hřiště
hh. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Litvínov
IČ: 00266027
sídlo: náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov
výše dotace: 399 000 Kč
název projektu (akce): Zpracování projektové dokumentace v rámci odstranění
ekologických škod na projekty:
• Revitalizace severovýchodních svahů Hornojiřetínské výsypky
• Chudeřínská spojka – spojka Nové Záluží
ii. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Litvínov
IČ: 00266027
sídlo: náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov
výše dotace: 210 000 Kč
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název projektu (akce): Zpracování projektové dokumentace v rámci odstranění
ekologických škod na projekt „Revitalizace území – Individuální výstavba Na
Vyklučeninách“
jj. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Litvínov
IČ: 00266027
sídlo: náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov
výše dotace: 357 000 Kč
název projektu (akce): Zpracování projektové dokumentace v rámci odstranění
ekologických škod na projekty:
• Revitalizace území výchozu sloje ul. Žižkova na areál letních sportů – Lomská
• Sanace a revitalizace bývalého lomu Morgenstern
kk. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: TJ Kopisty
IČ: 47326930
sídlo: Hamerská 166, Litvínov -Janov
výše dotace: 625 000,- Kč
název projektu (akce): Ekologické vytápění sportovní haly
ll. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: statutární město Teplice
IČ: 266621
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice
výše dotace: 500 000,- Kč
název projektu (akce): Slavnostní zahájení 854. lázeňské sezóny
mm.
o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: obec Staňkovice
IČ: 4422469
sídlo: Staňkovice 44, Litoměřice
výše dotace: 27 000,- Kč
název projektu (akce): Obnova vchodových dveří do kaple Sv. Prokopa
nn.
o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Louny
IČ: 265209
sídlo: Mírové náměstí 35, Louny
výše dotace: 250 000,- Kč
název projektu (akce): Letní lounské vábení 2008
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oo.
o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Mount Club Litvínov, s.r.o.
IČ: 25419200
sídlo: Klíny 67, Litvínov
výše dotace: 440 000,- Kč
název projektu (akce): Nákup sněžného děla a věže
pp.
o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Občanské sdružení pro sport a zdraví
IČ: 27023851
sídlo: Tomáše ze Štítného 5520, Chomutov
výše dotace: 2 500 000,- Kč
název projektu (akce): Vodní molo s loděnicí
qq. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Jirkov
IČ: 261904
sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 1, Jirkov
výše dotace: 200 000,- Kč
název projektu (akce): Letní kulturní sezóna 2008 na zámku Červený Hrádek
rr. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Jirkov
IČ: 264904
sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 1, Jirkov
výše dotace: 10 000 000,- Kč
název projektu (akce): Kanalizace a obslužné komunikace pro školní hřiště ZŠ
Krušnohorská a ZŠ Studentská
ss. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: obec Měcholupy
IČ: 265233
sídlo: Měcholupy 12, 439 31 Měcholupy
výše dotace: 75 000,- Kč
název projektu (akce): Měcholupy v Evropě, Evropa v Měcholupech
t t . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: TJ VTŽ Chomutov
IČ: 483206
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sídlo: Mánesova 1999, 430 01 Chomutov
výše dotace: 1 000 000,- Kč
název projektu (akce): Oprava sportovního domu
uu.
o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Chomutovské soukromé gymnázium, s.r.o.
IČ: 25020200
sídlo: Školní 1251, 43001 Chomutov
výše dotace: 381 000,- Kč
název projektu (akce): Multimedializace školy
vv. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Litvínov
IČ: 00266027
sídlo: náměstí Míru 11, Litvínov
výše dotace: 4 200 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce horní haly zimního stadionu Ivana Hlinky
ww. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Vejprty
IČ: 262170
sídlo: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
výše dotace: 700 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce střešního pláště objektu MěÚ, II. etapa
xx. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Auto Classic Club Chomutov, o.s.
IČ: 22671188
sídlo: Pražská 5601, 430 01 Chomutov
výše dotace: 3 000 000,- Kč
název projektu (akce): Muzeum a renovace historických vozidel
yy. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Auto Classic Club Chomutov, o.s.
IČ: 22671188
sídlo: Pražská 5601, 430 01 Chomutov
výše dotace: 300 000,- Kč
název projektu (akce): Putování Ústeckým krajem 2008
zz. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
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žadatel: CV Relax, a.s.
IČ: 27325741
sídlo: Táboritská 119/11, 430 01 Chomutov
výše dotace: 5 000 000 Kč
název projektu (akce): Modernizace sociálních zařízení v areálu Kamencového
jezera
aaa.
o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Litvínov
IČ: 00266027
sídlo: náměstí Míru 11, Litvínov
výše dotace: 5 786 000,- Kč
název projektu (akce): Parkoviště s obslužnou komunikací – ul. Žižkova a S. K.
Neumanna Litvínov
bbb.
o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: obec Koštice
IČ: 265055
sídlo: Koštice 26, 439 21 Koštice
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu (akce): 1. Vesnická olympiáda obcí mikroregionu Perucko
ccc. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Horský klub Lesná v Krušných horách, o.s.
IČ: 27042910
sídlo: Lesná 22, Boleboř
výše dotace: 1 700 000,- Kč
název projektu (akce): Výstavba Zvonice v Lesné
ddd.
o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Mount Club Litvínov, o.s.
IČ: 65660781
sídlo: Klíny 67, Litvínov
výše dotace: 330 000,- Kč
název projektu (akce): Vybavení lyžařské školy
eee. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Trmice
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IČ: 674010
sídlo: Fügnerova 448/29, Trmice
výše dotace: 2 946 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce víceúčelového hřiště včetně vybudování
přístupových cest
fff. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: obec Lišany
IČ: 556343
sídlo: Lišany 34, Louny
výše dotace: 350 000,- Kč
název projektu (akce): Rozšíření veřejného osvětlení
ggg.
o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Štětí
IČ: 00264466
sídlo: Mírové náměstí 163, Štětí
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): 24. Festival dechových orchestrů FEDO 2008
hhh.
o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: město Výsluní
IČ: 262251
sídlo: Výsluní 14, Výsluní
výše dotace: 951 000,- Kč
název projektu (akce): Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na akci
„Rekonstrukce stávajících komunikací, vybudování přístupových chodníků včetně
dopravního a bezbariérového řešení vč. kanalizace“
iii.
o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Židovská obec Teplice
IČ: 61515434
sídlo: Lipová 25/333, 415 01 Teplice
výše dotace: 5 350 000,- Kč
název projektu (akce): V. etapa renovace Domu pohřebního bratrstva
jjj. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: statutární město Chomutov
IČ: 261891
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
výše dotace: 1 652 000,- Kč
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název projektu (akce): Dostavba domova pro seniory a penzionu pro důchodce
Písečná 5062
kkk. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: obec Jeníkov
IČ: 00266361
sídlo: Oldřichov 52, 417 24 Jeníkov
výše dotace: 119 000,- Kč
název projektu (akce): Projektová dokumentace pro likvidaci záparových míst v k.ú.
Oldřichov u Duchcova
lll.
o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Hospic v Mostě, o.p.s..
IČ: 25419561
sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most
výše dotace: 300 000,- Kč
název projektu (akce): Lůžkový hospic – sociální služby
(Hlasování:

34 – 1 – 16)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/25Z/2008
Schválení poskytnutí finančních darů - Schválení poskytnutí daru společnosti Hipodrom Most
a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o poskytnutí finančního daru dle ust. § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení ) společnosti Hipodrom Most, a.s., se sídlem Velebudice 213, 434 01, Most,
IČ: 64653269 na organizační zajištění dostihového meetingu v rámci dostihového dne
„Cena hejtmana Ústeckého kraje“, který se uskuteční dne 24. srpna 2008 na závodišti
v Mostě ve výši 300 000,-Kč a akce „dětské dny“, které se uskuteční ve dnech
10. června a 9. září 2008 na závodišti v Mostě v celkové výši 100 000,-Kč.
(Hlasování: 33 – 7 – 10)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/25Z/2008
Schválení poskytnutí finančních darů - Žádosti o dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
poskytnutí účelové investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje:
1. žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
sídlo: Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
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výše dotace: 61.000.000,- Kč
název projektu (akce): Revitalizace městského centra II. etapa – 1. stavba
2. žadatel: Statutární město Děčín
IČ: 00261238
sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
výše dotace: 10.000.000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce mostu přes Ploučnici ev. č. DC-012P
B)

ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanu Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových
investičních dotací dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2008

(Hlasování: 39 – 0 – 10)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/25Z/2008
Informace o čerpání poskytnuté dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad za rok
2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o vrácení nevyčerpané části dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad na rok 2007 ve výši 1 614 678,93 Kč do rozpočtu Ústeckého kraje v termínu do
30. 5. 2008
(Hlasování: 49 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/25Z/2008
Převod Nemocnice Louny
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhla sí
s převodem části podniku společnosti Nemocnice sv. Alžběty, spol. s r.o. (jako budoucího
prodávajícího) společnosti Nemocnice Louny, a.s. (jako budoucímu kupujícímu), která
odpovídá původně převáděnému majetku příspěvkové organizace Nemocnice Louny,
příspěvková organizace, za podmínky, že budoucí kupující dodrží veškeré podmínky převodu,
jak vyplývá z uzavřené Kupní smlouvy o převodu nemovitých a movitých věcí, smlouva o
postoupení pohledávek a o změně dalších práv a povinností souvisejících s převodem majetku
určeného k provozování Nemocnice Louny, přičemž tuto skutečnost jak budoucí prodávající,
tak i budoucí kupující prohlásili čestným prohlášením ze dne 1. 2. 2008 doručeným Ústeckému
kraji.
(Hlasování: 35 – 3 – 12)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/25Z/2008
Vyjádření Ústeckého kraje k ústavní stížnosti Martina Beneše vedené Ústavním soudem pod
spisovou značkou III. ÚS 2895/07
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b ere na vědo m í
1. žádost Ústavního soudu ze dne 7.4.2008
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2. obsah ústavní stížnosti Martina Beneše
vše pod sp. zn.: III. ÚS 2895/07.
B) schvaluje
vyjádření a souhlas s upouštěním od ústního jednání dle předloženého materiálu
C)

zmocňuje
s odkazem na § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších
předpisů, JUDr. Daniela Voláka, advokáta v Litvínově, zastupováním Ústeckého kraje ve
věci ústavní stížnosti Martina Beneše, sp. zn.: III. ÚS 2895/07

D ) u kládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi kraje, zabezpečit veškeré úkony v souvislosti s řízením u
Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti Martina Beneše, sp. zn.: III. ÚS 2895/07
Termín: průběžně
(Hlasování: 46 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/25Z/2008
Dopravní obslužnost drážní – smlouva s dopravcem České dráhy, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
potvrzuje
že vyhrazení pravomoci dle usnesení č. 7/11Z/2006, po němž následovalo přijetí rozhodnutí o
uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě, směřovalo
pouze k rozhodnutí o uzavření této smlouvy, nikoli k rozhodování o uzavírání dodatků k této
smlouvě nebo o jejím ukončení, které jsou ponechávány v rozhodovací kompetenci rady kraje.
(Hlasování: 33 – 2 – 12)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/25Z/2008
Postup při zavádění systému vzájemného uznávání bezkontaktních čipových karet dopravci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b ere na vědom í
informaci o postupu při zavádění systému vzájemného uznávání bezkontaktních čipových
karet dopravci.
B) r o z h o d l o
o uzavření smlouvy o poskytnutí daru ve výši 1.785.000,- Kč ve prospěch společnosti ČSAD
SVT Praha, s.r.o., Křižíkova 4-6, 186 50 Praha 8, IČ 45805202, na spuštění a provoz
clearingového centra IDS Ústeckého kraje, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
(Hlasování: 52 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/25Z/2008
Spolupráce s Libereckým krajem - Smlouva při výběrovém řízení na zajištění drážní dopravy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ro z hodlo
podle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o společném postupu při zadávání zakázky na
provozování veřejné železniční regionální dopravy na lince Česká Lípa – Lovosice – Louny –
Postoloprty ve znění přílohy č. 3 tohoto usnesení.
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Usnesení č. 18/25Z/2008
Spolupráce s Libereckým krajem – Dodatek smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové
dopravě pro rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o uzavření dodatku smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok
2008 mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, a Libereckým krajem, IČ 70891508, dle
předloženého materiálu.
(Hlasování: 53 – 0 – 0)

návrh byl přijat

společné hlasované pro body 18a a 18b.

Usnesení č. 19/25Z/2008
Rozdělení volných finančních prostředků Ústeckého kraje nevyčerpaných v roce 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) b ere na vědo m í
zůstatek finančních prostředků Ústeckého kraje k 31. 12. 2007 ve výši 1 339 317 tis. Kč
B) schvaluje
použití volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007 ve výši 471
418 tis. Kč následovně:
v tis. Kč

1
2

návrh použití volných finančních prostředků
INV - investiční akce a velká údržba

471 418
403 367

3

z toho:

300 000

Krajská zdravotní a. s. - zvýšení základního kapitálu

4

II/224 most Očihov - rekonstrukce

41 000

5

14 000

6

SŠ lesnická škola a SOŠ sociální Šluknov - výměna oken a fasáda
SOŠ a SOU, Podbořany – realizace úspor energie 1.část,výměna
oken

7

Dětský domov, ZŠ praktická, PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov – výměna oken

7 000

8

VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí – výměna oken ul.Pivovarská 594

6 800

9

SOU technické, Chomutov - výměna oken

5 000

10

Jednotná platforma informačního systému

3 812

11

projekt "Revitalizace povodí Lučního potoka"

3 310

12

výkupy pozemků - Okresní ulice v k.ú. Předlice

3 200

13

Ekonomický systém pro krajský úřad

2 545

14

Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - REKO výměníkové stanice

2 000

15
16
17
18
19
20

REKO recepčního pultu
EK - splátka úvěru
KH - propagace ÚK, mediální prezentace
RR (Fond rozvoje Ústeckého kraje) - Program na záchranu a obnovu
kulturních památek
KP - příspěvek na činnost PO - posílení muzeí a galerií
ZPZ – Plán odpadového hospodářství – realizační programy
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12 700

2 000
10 522
8 750
4 000
2 000
1 970

21
22

KP - Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008
EK – rezerva na dopravní obslužnost

(Hlasování:

35 – 0 – 10)

450
40 359

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/25Z/2008
Poskytnutí kontokorentního úvěru pro Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru pro Ústecký kraj
s poskytovatelem úvěru Českou spořitelnou a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 1171, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit podepsání smlouvy dle bodu A)
tohoto usnesení,
Termín: do 31. 5. 2008
(Hlasování: 44 – 1 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/25Z/2008
Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o záměru uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký
kraj do maximální výše 2 500 000 000,-- Kč na pokrytí finančních potřeb zadavatele
souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou
následně uhrazeny zadavateli z prostředků SR a EU, včetně projektů Regionálního operačního
programu Severozápad, s obdobím čerpání od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 a maximální
splatností do 31. 12. 2013,
B) ukládá
Ing. Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana, zajistit všechny kroky k zadání otevřeného řízení na
plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby "Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj"
v souladu se zadáním dle bodu A) tohoto usnesení,
Termín: 7. 5. 2008
(Hlasování: 48 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/25Z/2008
Informace o Krajské zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
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předloženou Zprávu o činnosti Krajské zdravotní, a.s.
(Hlasování: 51 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/25Z/2008
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
I.

Návrh na změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) s ch val uj e
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem
Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627 v rozsahu dle přílohy
č. 5 tohoto usnesení
B) ukládá
Radě Ústeckého kraje, 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 změně stanov ve smyslu bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31.5.2008
I I . Zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a.s. nepeněžitým vkladem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na v ědomí
zprávu představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s., ze dne 31.3.2008, kterou
je zdůvodňováno splácení emisního kursu akcií nepeněžitým vkladem jediného akcionáře
B ) ro zho d u je
1. 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 nepeněžitém vkladu nemovitých věcí
ve vlastnictví Ústeckého kraje do společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální
péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627, a to:
- budova: spoluvlastnický podíl 20/25 objektu bez čp/če, umístěného na p.p.č. 6171,
způsob využití: občanská vybavenost,
- pozemek: spoluvlastnický podíl 20/25 p.p.č. 6171 o výměře 8406 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří,
v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I zapsané na LV č. 2316 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,
ve výši 237 435 000,- Kč a o jejich vyjmutí ze správy Krajské majetkové, příspěvkové
organizace, která jej má dosud svěřený do správy, to vše za podmínky splnění nabídkové
povinnosti dle § 41 zákona číslo 245/2006 Sb. a za splnění podmínek stanovených
rozhodnutími ISPROFIN,
2. 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 o nepeněžitém vkladu movitého majetku
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ve vlastnictví Ústeckého kraje uvedeného v příloze č. 6 tohoto usnesení do společnosti
Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13,
IČ: 25488627, ve výši 4 652 000,- Kč,
C) ukládá
Radě Ústeckého kraje, 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 B) tohoto usnesení
Termín: 31.5.2008

III. Zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a.s. peněžitým vkladem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) ro zho d u je
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 300 000 tis. Kč
do společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ
401 13, IČ: 25488627
B) ukládá
Radě Ústeckého kraje, 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: 31.5.2008

IV. Zajištění financování projektů společnosti Krajská zdravotní, a.s. předkládaných v rámci
ROP Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
s ou hla s í
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
V. Zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a.s. kapitalizací pohledávek
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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 665.648 tis. Kč
do společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ
401 13, IČ: 25488627, a to kapitalizací pohledávky Ústeckého kraje z titulu neuhrazené částky
dosud nesplatné ceny za prodej podniků nemocničních příspěvkových organizací, a to za
podmínky nabytí uvedené pohledávky Ústeckým krajem s tím, že akcie budou vydány
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v nominální hodnotě 250.000 tis. Kč a jejich emisní kurs bude stanoven ve výši
665.648 tis. Kč (emisní ažio bude ve výši 415.648 tis. Kč)
(Hlasování: 28 – 1 – 21)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/25Z/2008
Ambulantní pohotovostní péče na území ÚK – doplnění informací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 59/23Z/2007 ze dne 19. 12. 2007 Organizace
a zabezpečení ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje od roku 2008 takto:
v části B) r o z h o d u j e se text
„Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
IČ: 00261891
ve výši 1 185 500 Kč“
nahrazuje textem
„Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
IČ: 00261891
ve výši 888 750 Kč pro období od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2008“

B)

ro z hoduj e
v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném
znění, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z finanční částky vrácené obcí Ústeckému
kraji na úhradu nevyúčtovaných nákladů vzniklých při zabezpečení ambulantní pohotovostní
péče na území Ústeckého kraje v období od 1. 12. do 31. 12. 2007 obci:
Město Krupka
Sídlo: Mariánské náměstí 22, 417 42 Krupka
IČ: 00266418
ve výši 33 665 Kč

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/25Z/2008
Strategie udržitelného rozvoje – Aktualizace indikátorů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
novou sadu indikátorů strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje
(Hlasování: 37 – 0 – 4)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 26/25Z/2008
Program rozvoje Ústeckého kraje 2008 – 2013
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Program rozvoje Ústeckého kraje 2008 - 2013 dle předloženého materiálu, jako otevřený
dokument, který bude průběžně aktualizován dle potřeb Ústeckého kraje
B) ukládá
Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zajistit implementaci
Programu rozvoje Ústeckého kraje 2008 - 2013.
Termín: průběžně
(Hlasování:

49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/25Z/2008
Dotační program Program obnovy venkova ÚK – schválení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
poskytuje
dle § 10 zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
finanční podporu ve formě dotace na realizaci projektů Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje 2008 subjektům a ve výši dle přílohy č.7 tohoto usnesení
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/25Z/2008
Podpora hospodaření v lesích - Vyplácení podpory na hospodaření v lesích za rok 2007 v režimu
„de minimis“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 22/20Z/2007 ze dne 27.6.2007 v bodech A/6, A/7, A/19, A/20
6.

Město Blšany, Náměstí 29, 439 88 Blšany, IČ 00264784
Výše příspěvku 96 440,- Kč

7. Město Žatec, nám. Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ 00265781
Výše příspěvku 268 200,- Kč
19. Obec Ohníč, Ohníč 30, 417 65 Ohníč, IČ 00266540
Výše příspěvku 52 560,- Kč
20. Obec Blatno, Blatno 59, 439 84 Blatno, okres Louny, IČ 00264768
Výše příspěvku 30 600,- Kč
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č. 19/21Z/2007 ze dne 26.9.2007 v bodech A/1, A/4, A/7, A/10, A/12, A/13, A/17, A/19, A/20,
A/21, A/22, A/23, A/24
1. Obec Valkeřice, Valkeřice 299, 407 25 Valkeřice, IČ 0055967
Výše příspěvku 26 200,- Kč
4. Obec Arnoltice, Arnoltice 34, 405 02 Děčín, IČ 00261971
Výše příspěvku 26 850,- Kč
7. Město Vroutek, Náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek, IČ 00265705
Výše příspěvku 194 400,- Kč
10. OBEC FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ,
407 23 Františkov nad Ploučnicí, IČ 00555941
Výše příspěvku 31 400,- Kč

Františkov

nad

Ploučnicí

79,

12. Město Jirkov, Náměstí Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, IČ 00261904
Výše příspěvku 2 196 778,- Kč
13. Obec Chuderov, Chuderov 63, 400 02 Ústí nad Labem, , IČ 00266809
Výše příspěvku 63 190,- Kč
17. Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, IČ 00261289
Výše příspěvku: 11 700,- Kč
19. OBEC MÍSTO, Místo 81, 431 58 Místo, IČ 00262048
Výše příspěvku: 52 450,- Kč
20. Obec Kámen, Kámen 10, 407 13 Ludvíkovice, IČ 00832189
Výše příspěvku: 34 550,- Kč
21. Obec Ludvíkovice, Ludvíkovice 71, 407 13 ludvíkovice, IČ 00831964
Výše příspěvku: 90 760,- Kč
22. OBEC RŮŽOVÁ, Růžová 60, 405 02 Děčín, IČ 00556017
Výše příspěvku: 12 360,- Kč
23. Obec Snědovice, Snědovice 99, 411 74 Snědovice, IČ 00264385
Výše příspěvku 138 600,- Kč
24. Obec Heřmanov, Heřmanov 13, 405 02 Děčín, IČ 00261327
Výše příspěvku 281 350,- Kč
č. 24/22Z/2007 ze dne 7.11.2007 v bodech A1, A2, A3, A4
1. Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly, IČ 00266931
Výše příspěvku 138 600,- Kč
2. Marie Thurn-Taxisová, nar. 26.2.1919, K lesíku 256/1A, 102 00 Praha 10
Výše příspěvku 242 100,- Kč
3. Obec Hrobčice, Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice, IČ 00266345
Výše příspěvku 134 460.- Kč
4. Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ 00081531
Výše příspěvku 101 700,- Kč
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B) r o z h o d u j e
o uzavření „Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace“ v režimu de minimis, v souladu se vzorem
obsaženým v příloze č. 8 tohoto usnesení schváleným v části C) tohoto usnesení, pro subjekty
uvedené v části A) tohoto usnesení.
C) s c h v a l u j e
Vzor Smlouvy obsažený v příloze č. 8 tohoto usnesení
D ) uk ládá
Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci „Smluv o poskytnutí
neinvestiční dotace“ schválených dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2008
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/25Z/2008
Revokace Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje
na rok 2008 – 2013 z usnesení 18/24Z/2008 ze dne 6. 2. 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
revokuje
usnesení č. 18/24Z/2008 ze dne 6.2.2008 „Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 – 2013“
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/25Z/2008
Schválení Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje
na rok 2008 -2013 zpracovaného metodou blokových výjimek
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
„Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na
rok 2008 -13“ dle předloženého materiálu
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/25Z/2008
Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
vzor „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“ dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
B) ro zho d u j e
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v rámci „Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém
kraji pro rok 2008“ o uzavření „Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace“ v souladu se
vzorem schváleným pod bodem A) tohoto usnesení s těmito subjekty:
1) Základní škola Varnsdorf, p.o. – nám. E. Beneše 469, Varnsdorf , IČ 70698171
Projekt „Akce čisté město“
Výše dotace: 48 000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
2) Mateřská škola Kytička, Pod Vodojemem 313/3B, Ústí nad Labem, IČ 44555253
Projekt „Poznáváme a zkoumáme živou a neživou přírodu“
Výše dotace: 32 000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
3) Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, Litvínov, IČ 47324295
Projekt „Učíme se na zahradě“
Výše dotace: 65 000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
C) uk ládá
Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci „Smluv o poskytnutí
neinvestiční dotace“ schválených dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 30. 6. 2008
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/25Z/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 Slavětín, IČO: 00265497
Sídlo: 439 09 Slavětín č.p 50
Projekt: realizace stavby „Infrastruktura pro 11RD v obci Slavětín “
Výše dotace: 2 695 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
2. Obec Tuchořice, IČO: 00265624
Sídlo: 439 69 Tuchořice č.p. 123
Projekt: realizace stavby „Kanalizace a ČOV Tuchořice“
Výše dotace: 3 000 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
3. Obec Moldava, IČO: 00266507
Sídlo: 417 81 Moldava č.p. 113
Projekt: vyhotovení PD stavby „Kanalizace a ČOV Dolní Moldava“
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Výše dotace: 557 620 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
4. Obec Klapý, IČO: 00263796
Sídlo: 411 16 Klapý č.p. 200
Projekt: vyhotovení PD stavby „Rozšíření kanalizace Klapý“
Výše dotace: 267 226 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
5. Obec Černiv, IČO: 00526100
Sídlo: Černiv č.p. 21 , 410 02 Lovosice
Projekt: vyhotovení PD stavby „Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Černiv“
Výše dotace: 100 100 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
6. Obec Vchynice, IČO: 00554847
Sídlo: Vchynice č.p. 46, 401 02 Lovosice
Projekt: vyhotovení PD stavby „Odvedení dešťových vod a odvodnění obcí Vchynice a
Radostice“
Výše dotace: 84 000 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:
1. Ke smlouvě č. 52/2005/FVH, uzavřenou s obcí Ploskovice, dodatek č. 3
změna termínu dokončení projektu z 31. 12. 2007 na 31. 8. 2008
2. Ke smlouvě č. 21/2005/FVH, uzavřenou s obcí Černouček, dodatek č. 1
- změna termínu předání závěrečné zprávy z 30. 10. 2007 na 31. 5. 2008
3. Ke smlouvě č. 1729/2007, uzavřenou s obcí Jimlín, dodatek č. 1
- změna termínu dokončení projektu z 31. 12. 2007 na 31. 8. 2008.
- změna termínu počátku uznávání uznatelných nákladů ze 14. 6. 2007 na 1. 1. 2007
4. Ke smlouvě č. 762/2007, uzavřenou s obcí Brodec, dodatek č. 1
- změna termínu dokončení projektu ze dne 31. 12. 2007 na 30. 6. 2008.
Poskytnutí dotací a platnost dodatků smluv u již poskytnutých dotací je podmíněno uzavřením
smluv, jejichž návrhy jsou obsaženy v příloze č. 10 tohoto usnesení.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/25Z/2008
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.3 (dále jen změna PRVKÚK)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
Změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.3, zpracovanou ve smyslu § 4
zák.č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, která obsahuje změnu
koncepce řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích a místních částech Hrobce
– Rohatce, Ústí nad Labem v částech Habrovice a Strážky, Vršovice a Chožov včetně částí
Mnichovský Týnec a Třtěno dle předloženého materiálu. Navržená řešení jsou z technicko –
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ekonomického hlediska optimální a změna PRVKÚK jako základního koncepčního
materiálu na dobu do roku 2015 přispěje k podpoře investic z dotačních titulů Ústeckého
kraje, státního rozpočtu, Fondů ČR a Evropských fondů.
B) n esch va lu j e
navržené změny koncepce řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích a místních
částech Hřivice, Hřivice – Markvarec, Hřivice – Touchovice, Pnětluky, Pnětluky – Konětopy a
Domoušice – Solopysky, a v obcích a místních částech Liběšice – Dolní a Horní Chobolice dle
předloženého materiálu. Tato navržená řešení nejsou z technicko – ekonomického hlediska
optimální vzhledem k neúměrně vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného
obyvatele a proto tyto koncepce nejsou doporučeny na změnu PRVKÚK. Na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č.17/4Z/2005 ze dne 20. 4. 2005 požadujeme provedení
porovnání reálných variant řešení odkanalizování těchto obcí a jejich částí s cílem nalezení
řešení s nižšími investičními náklady. Žadatel bude informován o možnosti čerpat dotaci z
Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na zpracování tohoto porovnání. Navržená
změna koncepce řešení odkanalizování a čištění odpadních vod pravobřežní části obce Terezín
nebude zahrnuta do změn, jedná se o průmyslovou ČOV, které PRVKÚK neřeší a na kterou
není možné žádat o dotaci MZe.
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 34/25Z/2008
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2008/2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sch valuje
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2008/2010 dle
předloženého materiálu.
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 35/25Z/2008
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2006/2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce
2006/2007 dle předloženého materiálu.
(Hlasování:

41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 36/25Z/2008
Dotační program: „Sport a volný čas 2008“ - schválení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
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1.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na projekty osobám dle přílohy
11 tohoto usnesení.

2.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na projekty obcím dle přílohy
12 tohoto usnesení a na projekty příspěvkovým organizacím zřizovaných obcí dle
přílohy 13 tohoto usnesení.

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: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 37/25Z/2008
Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními – schválení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na zabezpečení projektů v rámci Preventivních
programů realizovaných školami, školskými zařízeními, pro rok 2008;ÚZ 33 122 – Program
prevence sociálně patologických jevů a ÚZ 33 163 – Program protidrogové politiky,
v celkovém objemu 319 tis. Kč, pro tyto obce (města):

Název
obce/města
Most
Most
Litoměřice
Chomutov
Chomutov
Litoměřice
Klášterec nad
Ohří
Lenešice
Duchcov
Litoměřice
Hoštka

Název organizace
Základní škola, Most, U
Stadionu
Základní škola Most,
Rozmarýnova
Základní škola Chomutov,
Havlíčkova
Základní škola Chomutov,
Na příkopech
Základní škola Chomutov,
Hornická
Základní škola
Litoměřice, Havlíčkova
Základní škola Klášterec
nad Ohří, Školní
Základní škola Lenešice,
Knížete Václava
Základní škola Antonína
Sochora, Teplická
Základní škola
Litoměřice, Na Valech
Základní škola a Mateřská
škola Hoštka, Litoměřická

Název projektu
MOSTY VI.

ÚZ
33163

Souznění – 8.ročník –
33163
2008 (Škola je i zábava)
Stále hezky
33163
Tvorba třídního JÁ II
Jak znám své tělo
Třída plná pohody II.

30

30
20
30

33163

20

33163

20

33163

37

Předcházet chybám je
33163
lepší, než je napravovat
Žárovka – žákovské role
33163
v kolektivu kamarádů
Slavíme s rodiči
33122
Měj svůj život pod
kontrolou
Týká se to i Tebe

navýšení
(v tis.Kč)

18
28
10

33122

24

33122

17

Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

Základní škola Ústí nad
Labem, Školní náměstí
Základní škola Ústí nad
Labem, Anežky České

Základní škola Česká
Kamenice, Palackého
Základní škola Česká
Česká Kamenice
Kamenice, Komenského
Česká Kamenice

Už vím jak na to?
Prevence vandalismu a
jiných forem násilného
chování
Co dělat, když
Poprvé spolu

33122

6

33122

20

33122

19

33122

20

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: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení 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) vyhrazuje
si v souladu s ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, pravomoc rozhodovat o poskytnutí příspěvku podle Programu vyšším než 200 000,Kč a o poskytnutí příspěvku obcím bez ohledu na výši příspěvku;
B) schvaluje
1) poskytnutí příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní
památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu těmto žadatelům:
1. Římskokatolická farnost Verneřice, příspěvek ve výši 450.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: odstranění havárie a generální oprava
kostela sv. Anny ve Verneřicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 45,2 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
2. Statutární město Děčín, příspěvek ve výši 500.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava areálu kaple sv. Jana
Nepomuckého v Děčíně, Chrástu
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
3. Roman Lacman, Iva Lacmanová, příspěvek ve výši 215.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování vstupního portálu zámku
čp. 8 v Děčíně - Bynově
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 9,7
% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 1. 8. 2009
4. Město Mašťov, příspěvek ve výši 313.600,- Kč za podmínky:
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- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava fasády kostela sv. Barbory
v Mašťově
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
5. Obec Veliká Ves, příspěvek ve výši 187.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: I. etapa restaurování sousoší sv. Václava
s anděly ve Veliké Vsi – Nové Třebčici
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 6 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
6. Město Výsluní, příspěvek ve výši 500.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava střechy bočních lodí a krovu
sakristie a kaple kostela sv. Václava ve Výsluní
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
7. Město Vejprty, příspěvek ve výši 316.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: obnova fasády kostela sv. Martina ve
Vejprtech
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
8. Město Kadaň, příspěvek ve výši 300.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování nástěnných maleb v jižní
části ambitu kláštera Františkánů v Kadani
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 71,2 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
9. Obec Bílence, příspěvek ve výši 241.500,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava ohradní zdi kostela sv. Jakuba
Většího ve Škrli
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
10. Bronislav Hrabák, příspěvek ve výši 428.274,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: obnova roubeného výměnku zemědělské
usedlosti čp. 9 ve vesnické památkové zóně Srdov
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
11. Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří, příspěvek ve výši 500.000,- Kč
za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování sochařské výzdoby hlavního
průčelí kostela sv. Václava v Budyni nad Ohří
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 14,5 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
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12. Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem příspěvku ve výši 350.000,- Kč
za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: Celkové restaurování pláště rotundy
sv. Jiří na hoře Říp – I. etapa: střešní krytina a vrcholový kříž
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 19,7 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
13. Městys Levín, příspěvek ve výši 250.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: dokončení rekonstrukce zvonice v Levíně
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 39 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
14. Žernosecké vinařství s. r. o., příspěvek ve výši 472.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava viničních domků – Mariánská,
Kostelní, Malá a Velká Vendule
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
15. Město Budyně nad Ohří, příspěvek ve výši 128.274,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: záchrana sklepních prostor v parku
Vodního hradu v Budyni nad Ohří
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
16. Městys Peruc, příspěvek ve výši 90.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování sgrafitové výzdoby radnice
v Peruci
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 0 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
17. Město Vroutek, příspěvek ve výši 255.850,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování Mariánského morového
sloupu – Piety ve Vroutku
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 39,3 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
18. Římskokatolická farnost Libočany, příspěvek ve výši 240.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování hlavního oltáře v kostele
Všech svatých v Libočanech
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 34,4 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
19. Ing. Stanislava Šefčíková, příspěvek ve výši 400.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: revitalizace objektu Vernerův mlýn
v Brlohu
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
20. Ing. Miroslav Perout, příspěvek ve výši 323.293,- Kč za podmínky:
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- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: záchrana a obnova zámku čp. 54
v Korozlukách
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
21. Město Osek, příspěvek ve výši 401.694,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava ohradní zdi Kuchyňské zahrady
cisterciáckého kláštera v Oseku
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
22. Obec Bořislav, příspěvek ve výši 140.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: Oprava vstupní brány ke kostelu
sv. Kateřiny v Bořislavi
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 37 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 9. 2008
23. Polesí Střekov, a. s., příspěvek ve výši 600.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: rekonstrukce jižní budovy frontálního
křídla zámku v Libouchci
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
24. Ing. František Šimek, příspěvek ve výši 350.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: I. etapa obnovy areálu vily čp. 349 v Tisé
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 59 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12 . 2008
25. Obec Řehlovice, příspěvek ve výši 239.800,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování pomníku Přemysla Oráče ve
Stadicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 0 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
26. Obec Františkov nad Ploučnicí, příspěvek ve výši 602.245,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: zabezpečovací práce a zpřístupnění
zříceniny hradu Ostrý
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
2) příspěvky poskytnout žadatelům na základě smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku XI. Programu;
C) schvaluje
1) v případě navýšení prostředků programu z volných finančních prostředků Ústeckého kraje
za rok 2007 poskytnutí příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo
obnovou kulturní památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu
těmto žadatelům:
1. Obec Dolní Zálezly, příspěvek ve výši 113.000,- Kč za podmínky:
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- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
z r. 1719 v Dolních Zálezlech
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 31,8 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 9. 2008
2. Obec Dobroměřice, příspěvek ve výši 307.800,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování gotických fresek a maleb
v kostele sv. Matouše v Dobroměřicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 12 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
3. Václav Přibyl, příspěvek ve výši 500.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava věže zámku čp. 61 v Konojedech
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 57,4 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
4. Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o. s., příspěvek ve výši 400.000,- Kč za
podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: statické zajištění Kalvárie na Ostré
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 35,5 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
5. Římskokatolická farnost Markvartice u Děčína, příspěvek ve výši 500.000,- Kč za
podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: rekonstrukce kostela sv. Martina
v Markvarticích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 46,5 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
6. Asociace víceúčelových technických sportů a činností, základní organizace
Doubravka, příspěvek ve výši 410.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava střechy hradu Doubravka čp. 104
v Teplicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
7. Římskokatolická farnost Čermná, příspěvek ve výši 500.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava kostela sv. Mikuláše v Čermné
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
8. Biskupství litoměřické, příspěvek ve výši 700.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování maleb v interiéru kostela 14
sv. Pomocníků v Kadani
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 35,8 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
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2) příspěvky poskytnout žadatelům na základě smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku XI. Programu;
D) u kládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace ve
smyslu Článku XI. Programu se žadateli uvedenými v části B/1) tohoto usnesení a v případě
navýšení prostředků programu z volných finančních prostředků Ústeckého kraje za rok 2007
také se žadateli v části C/1).
Termín: 30. 11. 2008
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 39/25Z/2008
Dotační program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008 – schválení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluj e
1. dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí neinvestiční dotace, za podmínky navýšení finančních
prostředků Programu, těmto žadatelům:
Projekt č. 91
Název projektu: JAKUBSKÉ LÉTO – 5. ročník - Vroutek
Žadatel: Město Vroutek
IČ: 00265705
Sídlo: nám. Míru 166, 439 82 Vroutek
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 15.8. 2008.
Projekt č. 145
Název projektu: Klášterecké hudební prameny
Žadatel: Město Klášterec nad Ohří
IČ: 00261939
Sídlo: Nám. Dr.E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Ve výši: 100.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.7. 2008.
2 . poskytnutí neinvestiční dotace výše uvedeným žadatelům za podmínky předložení
rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace.
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) 1., 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 40/25Z/2008
Návrh na odkup akcií společnosti Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
v souladu s § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, o odmítnutí nabídky na odkup 36 akcií společnosti Dopravní podnik Ústeckého
kraje a.s., se sídlem v Praze 5, Lumiérů č.p. 181 PSČ 152 00, IČ 25497961, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9614.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 41/25Z/2008
Projekty pro Regionální operační program NUTS II Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) so u h la s í
s podáním žádostí o dotace pro následující projekty:
1. Ústecký kraj, Litoměřice, Rekonstrukce úseku D8 – Bříza – hr. Středočeského kraje,
silnice II/240
výše celkových nákladů: 101 400 tis. Kč
2. Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad,
silnice II/224
výše celkových nákladů: 861 200 tis. Kč
3. SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L., Revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa +
CEDOP
výše celkových nákladů: 166 600 tis. Kč
4. Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra
výše celkových nákladů: 49 700 tis. Kč
5. VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ
Roudnice n. L. – Vědomice
výše celkových nákladů: 25 500 tis. Kč
6. SOŠ a SOU, Roudnice n. L., REKO haly v areálu Pracner
výše celkových nákladů: 55 000 tis. Kč
7. Konzervatoř, Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úpravy dvora
výše celkových nákladů: 147 400 tis. Kč
8. SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Revitalizace areálu školy
výše celkových nákladů: 168 000 tis. Kč
9. SŠ zemědělská a ekologická, Žatec, Výstavba centra praktické výuky
výše celkových nákladů: 79 500 tis. Kč
10. Gymnázium, Rumburk, REKO hlavní budovy
výše celkových nákladů: 59 300 tis. Kč
11. Gymnázium Jateční ul., Ústí n. L., Dostavba areálu (4. etapa)
výše celkových nákladů: 153 000 tis. Kč
12. Gymnázium Jateční ul., Ústí n. L., Dostavba areálu (5. a 6. etapa)
výše celkových nákladů: 122 400 tis. Kč
13. SŠ technická, Most, Víceúčelový areál volnočasových služeb (sportoviště)
výše celkových nákladů: 127 800 tis. Kč
14. Evropská obchodní akademie Děčín - Rekonstrukce budovy
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výše celkových nákladů: 45 500 tis. Kč
15. Evropská obchodní akademie Děčín - tělocvična
výše celkových nákladů: 45 400 tis. Kč
16. Dětský domov, Vysoká Pec, REKO hlavní budovy a příjezdové cesty
výše celkových nákladů: 25 100 tis. Kč
17. Psychiatrická léčebna Petrohrad - ergoterapie
výše celkových nákladů: 28 500 tis. Kč
18. Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p. o., Háj u Duchcova, REKO stávajícího půdního
prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)
výše celkových nákladů: 24 500 tis. Kč
19. Ústav sociální péče Jiříkov, p.o., Jiříkov, Rekonstrukce ÚSP Jiříkov
výše celkových nákladů: 113 400 tis. Kč
20. Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. (Domov sociální péče Skalice), Skalice
(Litoměřice), Rekonstrukce objektu
výše celkových nákladů: 117 800 tis. Kč
21. Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. (Domov na zámku), Liběšice, Rekonstrukce a
nástavba objektu
výše celkových nákladů: 111 400 tis. Kč
22. Domov důchodců a ústav sociální péče, p. o., Krásná Lípa, Dokončení rekonstrukce
pavilonu A a B
výše celkových nákladů: 53 700 tis. Kč
23. Domov důchodců, p. o., Šluknov, Rekonstrukce ubytovacího pavilonu
výše celkových nákladů: 35 100 tis. Kč
24. Oblastní muzeum v Lounech p.o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně
výše celkových nákladů: 47 400 tis. Kč
25. Ústecký kraj - Propagace turistických míst Ústeckého kraje
výše celkových nákladů: 12 000 tis. Kč
26. Ústecký kraj - Po stopách praotce Čecha
výše celkových nákladů: 2 000 tis. Kč
27. Ústecký kraj - Informační systém na pozemních komunikacích (hnědé tabule)
výše celkových nákladů: 18 000 tis. Kč
B)

souhlasí
se zajištěním předfinancování projektů dle bodu A číslo 1 a 3 až 27 tohoto usnesení ve výši
celkových nákladů uvedených u jednotlivých projektů .

C)

souhlasí
se zajištěním předfinancování prvních dvou etap projektu dle bodu A číslo 2, Ústecký kraj,
Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/224 ve výši
495 milionů korun.

D) souhlasí
se zajištěním spolufinancování ve výši 7,5 % celkových nákladů projektů dle bodu A tohoto
usnesení z rozpočtu kraje – Fondu evropských projektů Ústeckého kraje
E)

souhlasí
se zajištěním předfinancování ve výši celkových nákladů u následujících projektů:
38

1. Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice – silnice II/254,
I/13 – Hostomice – Kostomlaty – silnice II/258, výše celkových nákladů 186 900 tis. Kč
2. Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Louny – Ročov – hranic kraje, silnice
II/229, výše celkových nákladů 269 500 tis. Kč
3. Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště – Rusová,
silnice II/224, výše celkových nákladů 147 300 tis. Kč
F)

schvaluje
rozpracování projektového záměru „Přeložka silnice III/00732 v lokalitě Zadní Vinohrady,
Chomutov“ pro jeho předložení do Regionálního operačního programu.

G) zmocňuje
náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialu k podání žádostí o dotace na realizaci
projektů uvedených v bodu A) tohoto usnesení v rámci Regionálního operačního programu.
Termín: průběžně
H)

u kládá
členu Rady Ústeckého kraje, Ing. René Budjačovi, zajistit pro projektový záměr dle bodu F)
tohoto usnesení zpracování projektové dokumentace až do stadia podání žádosti o stavební
povolení včetně výkupu pozemků dotčených stavbou.
Termín: průběžně

(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 42/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

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. 1319/08 ze
dne 15.2.2008, ve správě příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace,
se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) majetku z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
a) nemovitosti:
- budova: bez čp/če na st. p. č. 246 (LV 10002)
obec Měcholupy, k.ú. Měcholupy u Žatce, zapsaná na LV č. 9 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
b) movitých věcí:
název
inv.č.
vzduchotechnika seníku HM000207
jeřábový vůz
HM000212
specifikovaných ve znaleckém posudku
155.000,- Kč

rok poř.
1989
1990
č. 1319/08 ze

PC (Kč)
ZC(Kč)
157.547,0,528.654,0,dne 15.2.2008 v celkové hodnotě

vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitých a movitých věcí
specifikovaných v bodu B) tohoto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 07/150 znalce
Jaroslava Jandury ze dne 19. listopadu 2007: 1.000.000,- Kč
2. odhadnutá tržní cena movitého majetku dle znaleckého posudku č. 1319/08 znalce
Františka Boušky ze dne 15.2.2008: 155.000,- Kč
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3.
4.
5.
6.

Nejnižší podání: 1.155.000,- Kč
Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč
Práva třetích osob:
- budova (seník) stojí na cizím pozemku, pozemek st.p.č. 246, k.ú. Měcholupy u Loun,
pozemek je ve vlastnictví ČR, právo hospodaření má Pozemkový fond ČR
- přístup k pozemku vede pouze přes cizí pozemky, věcné břemeno přístupu není
zřízeno
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková
organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048 k datu, ke
kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2.
Usnesení č. 43/25Z/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) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Měcholupy,
Měcholupy 12, 439 31 Měcholupy, IČ: 265 233, a to:
budova: č.p. 110, způsob využití: bydlení, umístěna na st.p.č. 3,
pozemek: st.p.č. 3 o výměře 5601 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
obec Měcholupy, k.ú. Měcholupy u Žatce, zapsaných na LV č. 9 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
budova: řadové garáže umístěné na st.p.č. 3,
budova: bývalé stodoly se sýpkou na st.p.č. 3,
budova: řadové garáže nové na st.p.č. 3,
budova: dílna na st.p.č. 3,
obec Měcholupy, k.ú. Měcholupy u Žatce, objekty nejsou v katastru nemovitostí
evidovány samostatně,
za kupní cenu 10.000,-Kč za podmínky převzetí pohledávky (dluhu na nájemném) obcí
Měcholupy, jejíž výše bude stanovena ke dni přechodu vlastnického práva k uvedeným
nemovitostem a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace
Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad
Labem, 400 01, IČ: 00829048 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2008
3.
Usnesení č. 44/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
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usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 51/20Z/2007 ze dne 27.6.2007.
B)

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. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje panu Jiřímu
Papouškovi, bytem Litoměřice 412 01, Stránského 48, a to:
budova: část obce: Předměstí, č.p. 439, způsob využití: bydlení, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, umístěna na p.p.č. 5211 o výměře 138 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
pozemek: p.p.č. 5211 o výměře 138 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
pozemek: p.p.č. 5210/1 o výměře 1011 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
pozemek: p.p.č. 5210/2 o výměře 13 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
pozemek: p.p.č. 5210/3 o výměře 8 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV 8485 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu 1,000.000,-Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
00829048 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu B) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2009

4.
Usnesení č. 45/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007

B)rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: č.p. 153 na st.p.č.118. část obec Albrechtice u Frýdlantu, způsob využití:
bydlení, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV.- zóna
- pozemek: st.p.č. 118 o výměře 509 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV.- zóna
- pozemek: p.p.č. 124 o výměře 2800 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV.- zóna, zemědělský půdní fond
obec Frýdlant, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu, zapsaných na LV č. 283 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v bodu A) tohoto
usnesení:
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1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4154-275/06,
Mgr. Milana Špičky ze dne 19. 12. 2006: 3.000.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 2.100.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 630.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, 417 03 Dubí 3, Ruská 260/13, příspěvková organizace, IČ: 0080837,
příspěvková organizace k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického
práva v katastru nemovitostí.
5.
Usnesení č. 46/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Blšany u
Loun, se sídlem: Blšany u Loun č. p. 2, Louny, 440 01, IČ: 00556254 na budoucí prodej
(převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: část p. p. č. 561/1 o výměře cca 263 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Blšany u Loun, k. ú. Blšany u Loun, zapsané na LV č. 336 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu dle znaleckého
posudku.

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. 8. 2008

6.
Usnesení č. 47/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007.
B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce Maxov, č. p. 7, způsob využití: jiná stavba, na st. p. č. 147,
- budova: část obce Maxov, č. e. 217, způsob využití: jiná stavba, na st. p. č. 305,
- budova: část obce Maxov, č. e. 218, způsob využití: jiná stavba, na st. p. č. 306,
- budova: část obce Maxov, č. e. 219, způsob využití: jiná stavba, na st. p. č. 307,
- pozemek: st. p. č. 147 o výměře 245 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st. p. č. 305 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st. p. č. 306 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st. p. č. 307 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p. p. č. 828 o výměře 112 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 829 o výměře 5329 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
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ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 1109 o výměře 183 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Radvanec, k. ú. Radvanec, zapsaných na LV č. 826 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v bodu B) tohoto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4153-274/06 Mgr.
Milana Špičky ze dne 6. prosince 2006: 2.450.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 2.450.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 735.000,- Kč
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.
7.
Usnesení č. 48/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Nadě Slanařové, bytem:
Zahrady 98, Krásná Lípa, 407 47, a to:
- budova: část obce Zahrady, č. p. 98, způsob využití: bydlení, na st. p. č. 227,
- pozemek: st. p. č. 227 o výměře 607 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
obec Krásná Lípa, k. ú. Zahrady, zapsaných na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu
1.554.000,- 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.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2008

8.
Usnesení č. 49/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: č.p. 43 na st.p.č.157 část obec Rožmberk nad Vltavou, způsob využití:
bydlení
- pozemek: st.p.č. 157 o výměře 508 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 72/12 o výměře 80 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
půdní fond
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obec Rožmberk nad Vltavou, k. ú. Rožmberk nad Vltavou, zapsaných na LV č. 131 u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov pro
Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitých věcí
specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 1858-02/2008,
Ing. Petra Bicence ze dne 5. 12. 2007: 2.500.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 2.500.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 750.000,- 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.
9.
Usnesení č. 50/25Z/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 Ivaně
Hezoučké a Luďku Hezoučkému, bytem: Vinařská 736/8, 400 01 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 108/2 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, (pozemek p.č. 108/2 byl oddělen z pozemku p.č. 108 o výměře
4565 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem
pro rozdělení pozemků č. 158-69/2007 ze dne 2.8.2007)
obec Chlumec, k.ú. Střížovice u Ústí nad Labem, zapsaný na LV č. 39 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní
cenu 8.054,- Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace,
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260/13, Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2008

10.
Usnesení č. 51/25Z/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.
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2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje MUDr. Jiřímu Vrzalovi,
bytem: Mezní 3415/21, 400 11 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 4948/5 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 4948/6 o výměře 735 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaný na LV č. 3321 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu
314.844,- Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace,
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260/13, Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2008

11.
Usnesení č. 52/25Z/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 p. Kamilu Jarinovi,
(podíl ½), bytem 9. května 2045, 436 01 Litvínov a manželům Ing. Jiřímu Mudrychovi
a Jarmile Mudrychové, (podíl ½),oba bytem K.J.Erbena 106/20, 435 01 Most,
- pozemek: p.p.č. 114/2 o výměře 1003 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň
obec Osek, k.ú. Dlouhá Louka, zapsaný na LV č. 325 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 11.333,-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: 31. 10. 2008

12.
Usnesení č. 53/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
1. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje do podílového
spoluvlastnictví nájemníků: Jaroslava Řeřichová, nar. 1.6.1961 (podíl 18,36%),
Miroslava Korbová, nar. 16.4.1979 (podíl 18,75%), Eva Papaiová, nar. 7.5.1964 (podíl
19,16%), manželé Zdeněk a Miluše Barnetovi, nar. 11.4.1968, 29.4.1973 (podíl
19,54%), Ludmila Halamová, nar. 9.8.1956 (podíl 12,11%) a Jana Barnetová, nar.
10.4.1949 (podíl 12,08%), všichni bytem Trnobrany 39, 411 45 Úštěk, a to:
- budova: č.p. 39, část obce Trnobrany, způsob využití: bydlení, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, umístěna na st.p.č. 47
- pozemek: st.p.č. 47 o výměře 621 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
v k.ú. Trnobrany, obec Liběšice, zapsaných na LV č. 250 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu
1.200.000,- Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Dlouhá 75,
410 22 Lovosice, IČ: 080195 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje do společného jmění
manželům Zdeňka a Miluše Barnetovým, nar. 11.4.1968, 29.4.1973,bytem Trnobrany
39, 411 45 Úštěk, a to:
- pozemek: p.p.č. 58/2 o výměře 2537 m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
v k.ú. Trnobrany, obec Liběšice, zapsané na LV č. 250 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu 50.000,Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Centrum sociální
pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, IČ:
080195 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A)1.2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2008

13.
Usnesení č. 54/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti Písky – J. Elsnic
spol. s r. o., K. H. Borovského 329, 439 42 Postoloprty, a to:
- pozemek: p. č. 287/1 o výměře 6980 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: dobývací prostor
- pozemek p. č. 287/2 o výměře 2716 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: dobývací prostor
obec Staňkovice, k. ú. Selibice, zapsané na LV č. 139 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny za kupní cenu 110.340,- Kč.
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2008

14.
Usnesení č. 55/25Z/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“ čl. II schvalování záměru a způsobu prodeje, bod 3) schválených usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3.9.2003 a usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje České republice,
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.p.č. 1726/2 o výměře 4030 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
obec Vrbice, k.ú. Vrbice u Valče, zapsané na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro
Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary pro Ústecký kraj,
za kupní cenu 322.400,--Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti 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.
3. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje České republice,
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: st.p.č. 88 o výměře 44 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 667/25 o výměře 3293 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
(oba sloučeny do p.p.č. 931/5 o výměře 3336 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a opravu geometrického a polohového určení pozemků č. 78-448-140/2007)
- pozemek: p.p.č. 931/10 o výměře 151 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
(oddělen z p.p.č. 865/2 o výměře 181 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a
opravu geometrického a polohového určení pozemků č. 78-448-140/2007)
vše v obci Lubenec, k.ú. Libkovice, zapsané na LV č. 359 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj,
za kupní cenu 278.960,--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.
4. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje České republice,
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ: 65993390, a to:
-

objekt bez čp/če umístěný na st.p.č. 88, způsob využití: technická vybavenost,
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(solné hospodářství skládající se z:
zásobník soli Bošov, inv. č. 4008110016, poř. hodnota 3,253.353,--Kč, datum
pořízení: 12/1997
- mobilní buňka Bošov, inv. č. 4008120048, poř. hodnota 69.435,--Kč, datum pořízení
09/1989
- studna Bošov, inv. č. 4008270007, poř. hodnota 253.289,--Kč, datum pořízení
03/2001)
vše v obci Lubenec, k.ú. Libkovice, zapsané na LV č. 359 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.

-

B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvy, jejichž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. a 3. a darovací smlouvu
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 4. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 7. 2008

15.
Usnesení č. 56/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Žatec, se
sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 265781, a to:
- pozemek: p.p.č. 6960/12 o výměře 1172 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek p.č. 6960/12 byl oddělen z pozemku p.č. 6960/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3552-2712/2006 ze dne 5.2.2007)
- pozemek: p.p.č. 6960/13 o výměře 927 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 6960/13 byl oddělen z pozemku p.č. 6960/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3552-2712/2006 ze dne 5.2.2007)
- pozemek: p.p.č. 6960/14 o výměře 70 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 6960/13 byl oddělen z pozemku p.č. 6960/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3552-2712/2006 ze dne 5.2.2007)
- pozemek: p.p.č. 6960/15 o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 6960/15 byl oddělen z pozemku p.č. 6960/2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3552-2712/2006 ze dne 5.2.2007)
- pozemek: p.p.č. 6960/16 o výměře 97 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 6960/16 byl oddělen z pozemku p.č. 6960/2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3552-2712/2006 ze dne 5.2.2007)
- pozemek: p.p.č. 6960/8 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 6960/8 byl oddělen z pozemku p.č. 6960/8
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3552-2712/2006 ze dne 5.2.2007)
obec Žatec, k.ú. Žatec, zapsaných na LV č. 6087 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
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uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 7. 2008
16.
Usnesení č. 57/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Černčice, se
sídlem: Jiráskova 223, 439 01 Černčice, IČ: 00556271, a to:
- pozemek: p.p.č. 372/3 o výměře 996 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 375/2 o výměře 336 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 382/3 o výměře 559 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 382/11 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 375/15 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 375/15 byl oddělen z p.p.č. 375/2 díl „b“ a z p.p.č.
382/1 díl „a“ geometrickým plánem 550-106/2007)
- pozemek: p.p.č. 382/17 o výměře 137 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 382/17 byl oddělen z p.p.č. 382/1, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice geometrickým plánem 550-106/2007)
obec Černčice, k.ú. Černčice u Loun, zapsaných na LV č. 854 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí
ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

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

17.
Usnesení č. 58/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Rumburk, se
sídlem: Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ: 00261602, a to:
- pozemek: p. p. č. 2898 o výměře 4 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří (pozemek
vznikl rozdělením pozemku p. p. č. 2898 o výměře 650 m2 a sloučením do p. p. č. 2880 o
výměře 6874 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2227-147/2006),
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsané na LV č. 1804 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti ze
správy příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6,
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příspěvková organizace, IČ: 00673773 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2008

18.
Usnesení č. 59/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Otvice, se
sídlem: Otvice, Školní ul. 95, Otvice, PSČ: 431 11, a to:
- pozemek: p.p.č. 225/2 o výměře 1422 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 225/3 o výměře 774 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z p.p.č. 225 o výměře 4512 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 667-43/2007 ze dne 27.4.2007)
- pozemek: p.p.č. 802/2 o výměře 454 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 802/3 o výměře 551 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z p.p.č. 802 o výměře 2813 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 667-43/2007 ze dne 27.4.2007)
obec Otvice, k.ú. Otvice, zapsaných na LV č. 524 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

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

19.
Usnesení č. 60/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Černěves, se
sídlem Černěves 42, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01, IČ: 832561 a to:
- pozemek: p.p.č. 653/1 o výměře 2133 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
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(oddělen z p.p.č. 653/1 o výměře 3757 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 163-148/2007 ze dne
3.9.2007)
obec Černěves, k.ú. Černěves, zapsané na LV č. 155 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, 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, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 7. 2008

20.
Usnesení č. 61/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Žalhostice,
zastoupené Alenou Vackovou, starostkou obce, se sídlem Žalhostice 120, 411 01 Žalhostice,
IČ: 264709 na budoucí darování (převod) nemovitostí, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1365/1 o výměře cca 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: část p.p.č. 1374 o výměře cca 500 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
v k.ú. Žalhostice, obec Žalhostice, zapsané na LV č. 525 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj

B) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2008
21.
Usnesení č. 62/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Malé Březno,
se sídlem Malé Březno 1, 434 01 Most, zastoupené Radimem Novákem, starostou obce,
IČ: 266060, a to:
- pozemek: p.p.č. 30/4 o výměře 845 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 30/4 byl oddělen z pozemku p.č. 30/1 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 307-61/2007 ze dne 28.5.2007)
v k.ú. Malé Březno, obec Malé Březno, zapsané na LV č. 47 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí
ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
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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) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2008

22.
Usnesení č. 63/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 52/21Z/2007 ze dne 26.9.2007.

B)

so u h la s í
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 32/2006 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z majetku České republiky,
příslušnost hospodaření má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do
vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st.p.č. 897 o výměře 821 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: památkově chráněné území
- budova: č.p. 638 na st.p.č. 897, způsob využití: bydlení, způsob ochrany: památkově
chráněné území
vše obec Žatec, k.ú. Žatec, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Žatec.

C)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A)
2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2008

23.
Usnesení č. 64/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Benešov
nad Ploučnicí, se sídlem: Náměstí Míru 1, 407 22, Benešov nad Ploučnicí, IČ: 00261181, a to:
- pozemek: p. p. č. 1263/3 o výměře 1683 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 872268/2007 z p. p. č. 1263/2),
obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro město Benešov nad
Ploučnicí 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.
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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.
Termín: 31. 8. 2008

24.
Usnesení č. 65/25Z/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 42, 128 00 Praha 2, IČ:
69797111, a to:
- pozemek: p. p. č. 2920/1 o výměře 7267 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 8166/1 o výměře 12485 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Varnsdorf, k. ú. Varnsdorf, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837, k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí.
2. o bezúplatném převodu nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, a to:
- pozemek: p. p. č. 5992/1 o výměře 21135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Varnsdorf, k. ú. Varnsdorf zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 105/07/UDC/BP a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí, a to:
- pozemek: p. p. č. 2920/1 o výměře 7267 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 8166/1 o výměře 12485 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 5992/1 o výměře 21135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Varnsdorf, k. ú. Varnsdorf, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Ústeckého kraje.

C)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejíž předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1., 2. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2008
25.
Usnesení č. 66/25Z/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. 64 o výměře 4953 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.
stupně
obec Tašov, k.ú. Tašov, 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)

so u h la s í
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 17UL/2007 a Doložky, týkající se
pozemku parcelní číslo 64 v k.ú. Tašov, nemovitost zapsaná na listu vlastnictví č. 60000 pro
katastrální území Tašov, 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: 31. 7. 2008

26.
Usnesení č. 67/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje

1)

o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a statutárním
městem Most, zastoupeným Ing. Vlastimilem Vozkou, primátorem města, se sídlem Radniční
1, 434 69 Most, IČ: 00266094 na budoucí přijetí daru (převod) nemovitostí,a to:
a) těleso budoucí komunikace III/2565 Most – Mariánské Radčice v celé délce
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b) pozemků a částí pozemků pod budoucí komunikací III/2565 Most – Mariánské
Radčice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Most ke dni 27.2.2008 na LV č. 1 pro statutární město Most:
k.ú. Most II
p.p.č. 7505/1
o výměře max. 1500 m2
p.p.č. 7545/1
o výměře max. 1000 m2
p.p.č. 7544
o výměře max. 100 m2
k.ú. Most I
p.p.č. 156
p.p.č. 157
p.p.č. 142/55
p.p.č. 142/54
p.p.č. 142/64
p.p.č. 142/63
p.p.č. 142/56
p.p.č. 142/70
p.p.č. 142/69
p.p.č. 142/74
p.p.č. 142/82
p.p.č. 142/76
p.p.č. 142/81
p.p.č. 142/80
p.p.č. 142/79
p.p.č. 142/78
p.p.č. 142/77
p.p.č. 142/75
p.p.č. 142/73
p.p.č. 142/72
p.p.č. 142/71
p.p.č. 142/83
p.p.č. 134
p.p.č. 29
p.p.č. 107/2

o výměře max. 5000 m2
o výměře max. 20 m2
o výměře max. 40 m2
o výměře max. 70 m2
o výměře max. 90 m2
o výměře max. 1000 m2
o výměře max. 600 m2
o výměře max. 350 m2
o výměře max. 1500 m2
o výměře max. 1200 m2
o výměře max. 120 m2
o výměře max. 150 m2
o výměře max. 200 m2
o výměře max. 750 m2
o výměře max. 100 m2
o výměře max. 650 m2
o výměře max. 450 m2
o výměře max. 1500 m2
o výměře max. 650 m2
o výměře max. 350 m2
o výměře max. 100 m2
o výměře max. 600 m2
o výměře max. 60 m2
o výměře max. 150 m2
o výměře max. 1800 m2

k.ú. Kopisty
p.p.č. 186/19
p.p.č. 1259/15

o výměře max. 5500 m2
o výměře max. 500 m2

k.ú. Konobrže
p.p.č. 75/8
p.p.č. 75/9
p.p.č. 75/10
p.p.č. 75/11
p.p.č. 75/12
p.p.č. 101/11
p.p.č. 99/14
p.p.č. 99/13
p.p.č. 274/2
p.p.č. 273/6

o výměře max. 2800 m2
o výměře max. 4500 m2
o výměře max. 2000 m2
o výměře max. 4000 m2
o výměře max. 4000 m2
o výměře 296 m2
o výměře 3952 m2
o výměře 12037 m2
o výměře 6858 m2
o výměře 2182 m2
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k.ú. Růžodol
p.p.č. 481/19

o výměře 1116 m2

k.ú. Libkovice u Mostu
p.p.č. 902/55
o výměře 8223 m2
2)

o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a ČR Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
zastoupeným Ing. Renné Komínkem, ředitelem správy Chomutov, Kochova 3975, 430 01
Chomutov, IČ: 65993390 na budoucí přijetí daru (převod) nemovitostí, a to:
a) stavba: nadjezd nad silnicí I/13 - ev. číslo 13-043.1 v obci Most
b) části pozemků pod budoucí komunikací III/2565 Most – Mariánské Radčice,
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na
LV č13782 pro ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR:
k.ú. Most II
p.p.č. 7510/1
p.p.č. 7545/2
p.p.č. 7546

B)

o výměře max. 1500 m2
o výměře max. 750 m2
o výměře max. 150 m2

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvy o budoucí darovací
smlouvě, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)1.2. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2008

27.
Usnesení č. 68/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 35/24Z/2008 ze dne 6.2.2008

B)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Litoměřice,
zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města, se sídlem Mírové náměstí 15/7,
412 01 Litoměřice, IČ: 00263958, a to:
- budova: část obce Předměstí, č.p. 657, způsob využití: obč. vybavenost na p.p.č. 1182
- budova: část obce Předměstí, č.p. 594, způsob využití: bydlení na p.p.č. 1181
- pozemek: p.p.č. 1182 o výměře 541 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1181 o výměře 283 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1183 o výměře 222 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1184 o výměře 542 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
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pozemek: p.p.č. 1185 o výměře 309 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Litoměřice a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Základní škola speciální, Základní škola praktická a
Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace, IČ: 62770233 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí za podmínky
předkupního práva v hodnotě investic vložených do nemovitostí ke dni uplatnění předkupního
práva.

-

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. 6. 2008

28.
Usnesení č. 69/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od ČR - Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupené Ing. Renné Komínkem, ředitelem
Správy Chomutov, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.p.č. 1314/1 o výměře 5601 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1314/2 o výměře 1172 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1314/3 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1314/4 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití:silnice
- pozemek: p.p.č. 1314/5 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití:silnice
- pozemek: p.p.č. 1314/6 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
v k.ú. Třebušice, obec Most, zapsané na LV č. 76 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2008

29.
Usnesení č. 70/25Z/2008
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Budyně nad
Ohří, se sídlem Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří, zastoupeného Ing. Petrem
Medáčkem, CSc.,MBA, starostou města, IČ: 00263427, a to:
- pozemek: p.p.č. 1416/6 o výměře 1049 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek p.č. 1416/6 byl oddělen z pozemku p.č.
1416/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 361-13/1/2003 ze dne
7.2.2003)
- pozemek: p.p.č. 609/6 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 609/6 byl oddělen z pozemku p.č. 609/5
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 362-14/2/2003 ze dne 24.2.2003)
v k.ú. Budyně nad Ohří, obec Budyně nad Ohří, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Budyně nad Ohří 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.
2. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Budyně
nad Ohří, se sídlem Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří, zastoupenému Ing.
Petrem Medáčkem, CSc., MBA, starostou města, IČ: 00263427, a to:
- pozemek: p.p.č. 1463/4 o výměře 1320 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní plocha (pozemek p.č. 1463/4 byl oddělen z pozemku p.č. 1463/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 361-13/2/2003 ze dne 7.2.2003)
- pozemek: p.p.č. 1463/5 o výměře 1388 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha (pozemek p.č. 1463/5 byl oddělen z pozemku p.č. 1463/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 361-13/2/2003 ze dne 7.2.2003)
- pozemek: p.p.č. 1469/2 o výměře 797 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha (pozemek p.č. 1469/2 byl oddělen z pozemku p.č. 1469
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 362-14/1/2003 ze dne 24.2.2003)
- pozemek: p.p.č. 1469/3 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha (pozemek p.č. 1469/3 byl oddělen z pozemku p.č. 1469
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 362-14/1/2003 ze dne 24.2.2003)
- pozemek: p.p.č. 1469/4 o výměře 136 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha (pozemek p.č. 1469/4 byl oddělen z pozemku p.č. 1469
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 362-14/1/2003 ze dne 24.2.2003)
- pozemek: p.p.č. 1469/5 o výměře 189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha (pozemek p.č. 1469/5 byl oddělen z pozemku p.č. 1469
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 362-14/1/2003 ze dne 24.2.2003)
v k.ú. Budyně nad Ohří, obec Budyně nad Ohří, zapsaných na LV č. 723 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.
- pozemek: p.p.č. 743/2 o výměře 1412 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek p.č. 743/2 byl oddělen z pozemku p.č. 743 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 50-163/2002 ze dne 1.8.2002)
v k.ú. Vrbka u Roudníčku, obec Budyně nad Ohří, zapsaný na LV č. 376 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí
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uvedené nemovitosti 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 smlouvy, jejímž
předmětem je přijetí daru (převod) nemovitostí uvedený v bodu A)1. tohoto usnesení a
poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedený v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2008

30.
Usnesení č. 71/25Z/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. 1534/1 o výměře 1510 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Brozany nad Ohří, k.ú. Brozany nad Ohří, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání 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)

so u h la s í
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 350/2008 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1534/1 o výměře 1510 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Brozany nad Ohří, k.ú. Brozany nad Ohří, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 7. 2008

31.
Usnesení č. 72/25Z/2008
Nakládání s majetkem
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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. 568/1 o výměře 33582 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 568/3 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 568/4 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Osek, k.ú. Dlouhá Louka, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

so u h la s í
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 11/08/4120 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. 568/1 o výměře 33582 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 568/3 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 568/4 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Osek, k.ú. Dlouhá Louka, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 7. 2008

32.
Usnesení č. 73/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
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-

pozemek: p.p.č. 187/1 o výměře 84 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku umělé,
obec Jirkov, k.ú. Červený Hrádek u Jirkova, 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 Obchodní akademie,
Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková
organizace, IČ: 00082520, se sídlem Černovická 2901, Chomutov, PSČ 430 03 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
33.
Usnesení č. 74/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o rozšíření směny nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to o:
- pozemek: část p. p. č. 3111 díl „n“ o výměře 4 m2 (nová část p. p. č. 3111 vzniklá z části p.
p. č. 2870 (díl n) o výměře 4 m2 a byla přisloučená do původní p. p. č. 3111 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 1058-49/2005),
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaný na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, k datu,
ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2008

34.
Usnesení č. 75/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (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: st.p.č. 2 o výměře 609 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: budova LV 316,
obec Tuchořice, k.ú. Tuchořice, 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, za kupní cenu 80.000,Kč,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče
Tuchořice, příspěvková organizace, se sídlem: Tuchořice, č.p. 1, PSČ: 439 69, IČ:
00830381 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

-

B)

so u h la s í
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se zněním Smlouvy kupní č. 18/2008 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: st.p.č. 2 o výměře 609 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: budova LV 316,
obec Tuchořice, k.ú. Tuchořice, 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 kupní smlouvu, jejímž
předmětem je převod nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2008

35.
Usnesení č. 76/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Obce Bořislav, se sídlem
Bořislav 20, 415 01 Teplice, IČ: 00266248, a to:
pozemek: p.p.č. 951/3 o výměře 577 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkové chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1043/8 o výměře 1745 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkové chráněné území (oddělena
GP č. 301-199/2006 ze dne 14.8.2006 z pozemkové parcely p.p.č. 1043/1 o výměře 6981
m2)
- pozemek: p.p.č. 1061 o výměře 6278 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkové chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1062 o výměře 5963 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkové chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1068/1 o výměře 8481 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkové chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1078 o výměře 7938 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkové chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1085 o výměře 3927 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkové chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1087 o výměře 2144 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkové chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1098 o výměře 737 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkové chráněné území
obec Bořislav, k.ú. Bořislav, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice

-

pozemek: p.p.č. 675 o výměře 5362 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkové chráněné území
obec Bořislav, k.ú. Bílka, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice, vše za kupní cenu 1,726.080,- Kč (celkem 43152 m2 x 40,Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,

-
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Dubí 3, PSČ: 417 03, příspěvková organizace, 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) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008

36.
Usnesení č. 77/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od InterCora, spol. s r.o., se
sídlem: Lochotínská 18, 301 00 Plzeň - město, IČ: 47714018, a to:
- pozemek: p.p.č. 4949/941 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 4949/942 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 3436 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 3.600,- Kč (to je
200,- Kč/m2), a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2008

37.
Usnesení č. 78/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a panem Stanislavem
Hajšlem, bytem: Krokova 1015, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: část p.p.č. 3516 o výměře cca. 159 m2, pozemek je veden ve zjednodušené
evidenci
obec Roudnice na Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 1804 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za cenu 40,- Kč/ m2

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, jejímž předmětem je nemovitost uvedená v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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Termín: 30. 5. 2008
38.
Usnesení č. 79/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a manželi Václavem
a Mgr. Lucií Dieneltovými, bytem Kočkovská 2599/11, Ústí nad Labem na budoucí nákup
(nabytí) nemovitostí, a to:
- pozemek: část p.p.č. 4551 o výměře cca. 5 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: část p.p.č. 4552/1 o výměře cca. 74 m2, druh pozemku: zahrada, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem zapsané na LV č. 1291 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro manžele Václava a Mgr. Lucii
Dieneltovi za kupní cenu 35.653,- Kč.

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: 30. 6. 2008

39.
Usnesení č. 80/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu (1/6) nemovitosti do spoluvlastnictví
Ústeckého kraje od spoluvlastníka: Bártová Vlastimila (1/6), bytem Proseč 11, Kámen,
Golčův Jeníkov, PSČ 582 82, a to:
- pozemek: spoluvlastnický podíl 1/6 p.p.č. 265/33 o výměře 541 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob využití: zemědělský půdní fond,
v obci Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 100 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro Vlastimilu Bártovou (1/6), Jana Bezoušku
(1/6), Rudolfa Hellera (1/3), Hanu Lebruškovou (1/6) a Marii Malou (1/6) za kupní cenu
5.187,-- 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.
2. o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu (1/6) nemovitosti do spoluvlastnictví
Ústeckého kraje od spoluvlastníka: Jan Bezouška (1/6), bytem Služátky 40, Světlá nad
Sázavou, PSČ 582 91, a to:
- pozemek: spoluvlastnický podíl 1/6 p.p.č. 265/33 o výměře 541 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob využití: zemědělský půdní fond,
v obci Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 100 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro Vlastimilu Bártovou (1/6), Jana Bezoušku
(1/6), Rudolfa Hellera (1/3), Hanu Lebruškovou (1/6) a Marii Malou (1/6) za kupní cenu
5.187,-- Kč,
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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.
3. o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu (1/6) nemovitosti do spoluvlastnictví
Ústeckého kraje od spoluvlastníka: Hana Lebrušková (1/6), bytem Proseč 10, Kámen,
Golčův Jeníkov, PSČ 582 82, a to:
- pozemek: spoluvlastnický podíl 1/6 p.p.č. 265/33 o výměře 541 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob využití: zemědělský půdní fond,
v obci Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 100 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro Vlastimilu Bártovou (1/6), Jana Bezoušku
(1/6), Rudolfa Hellera (1/3), Hanu Lebruškovou (1/6) a Marii Malou (1/6) za kupní cenu
5.187,-- 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 smlouvy, jejichž
předmětem je nákup (nabytí) spoluvlastnických podílů nemovitosti uvedených v bodu A) 1.3. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 7. 2008

40.
Usnesení č. 81/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Kovářská, se sídlem
Náměstí J. Švermy 64, Kovářská, 431 86, IČ: 00261947, a to:
- pozemek: p.p.č. 877/1 o výměře 5378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 883 o výměře 1679 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 884/2 o výměře 1738 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 921/1 o výměře 1983 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Kovářská, k.ú. Kovářská zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Kovářská, za kupní cenu 431.120,--Kč a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 7. 2008

41.
Usnesení č. 82/25Z/2008
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, právo
hospodaření s majetkem státu Palivový kombinát Ústí, státní podnik, se sídlem Ústí nad
Labem, PSČ 400 76, IČ: 00007536, a to:
- pozemek: p.p.č. 523/23 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
obec Světec, k.ú. Světec, zapsané na LV č. 431 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, právo hospodaření s majetkem státu
Palivový kombinát Ústí, s.p.
za kupní cenu 3.500,--Kč, a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 6. 2008

42.
Usnesení č. 83/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Kalek, se sídlem
Kalek 12, 431 32, IČ: 00261921, a to:
- pozemek: p.p.č. 331/1 o výměře 2169 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Kalek, k.ú. Načetín u Kalku zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Kalek,
- pozemek: p.p.č. 691 o výměře 2156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 695 o výměře 3072 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 696 o výměře 3598 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 700 o výměře 2230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 707 o výměře 26166 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 717/1 o výměře 8599 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 740 o výměře 1316 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Kalek, k.ú. Kalek zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Kalek, za kupní cenu 2,465.300,--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:
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417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 7. 2008

43.
Usnesení č. 84/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Březno, se sídlem
Radniční 97, Březno u Chomutova, 431 45, IČ: 00261823, a to:
- pozemek: p.p.č. 540/1 o výměře 15034 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Březno, k.ú. Stranná u Nechranic zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Březno,
- pozemek: p.p.č. 541/1 o výměře 8916 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 541/2 o výměře 10899 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Březno, k.ú. Denětice zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Březno, za kupní cenu 1,742.450,--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: 0080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 7. 2008

44.
Usnesení č. 85/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Kadaň, se sídlem
Mírové náměstí 1, Kadaň, 432 01, IČ: 00261912, a to:
- pozemek: p.p.č. 86/8 o výměře 2938 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Kadaň, k.ú. Bystřice u Kadaně zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro město Kadaň,
- pozemek: p.p.č. 605/1 o výměře 4098 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
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-

pozemek: p.p.č. 628 o výměře 4745 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Kadaň, k.ú. Pastviny zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro město Kadaň,
- pozemek: p.p.č. 1169/5 o výměře 1734 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 3325/1 o výměře 12563 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 3391/2 o výměře 3747 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Kadaň, k.ú. Kadaň zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro město Kadaň, za kupní cenu 1,491.250,--Kč (50,-Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 0080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 7. 2008

45.
Usnesení č. 86/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Deštnice, se sídlem
Deštnice 112, Žatec, 438 01, IČ: 00556289, a to:
- pozemek: p.p.č. 1758/9 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Deštnice, k.ú. Deštnice zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Žatec pro obec Deštnice, za kupní cenu 1.950,--Kč a předání uvedené
nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837
k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 7. 2008

46.
Usnesení č. 87/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Vilémov, se sídlem
Náměstí 1, Vilémov, 431 54, IČ: 00262200, a to:
- pozemek: p.p.č. 157 o výměře 7807 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Vilémov, k.ú. Vinaře u Kadaně zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Vilémov, za kupní cenu 390.350,--Kč a
předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 7. 2008

47.
Usnesení č. 88/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu (2/5) nemovitosti do spoluvlastnictví Ústeckého
kraje od spoluvlastníka: Kejzlarová Jaroslava (2/5), bytem Hradec u Kadaně 7, Kadaň,
PSČ 432 01, a to:
- pozemek: spoluvlastnický podíl 2/5 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 3.520,-- Kč,
a svěření uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) spoluvlastnického podílu nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 7. 2008

48.
Usnesení č. 89/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního města
Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, Chomutov, 430 01, IČ: 00261891, a to:
- pozemek: p.p.č. 117/7 o výměře 18148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 4682/1 o výměře 1695 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Chomutov, k.ú. Chomutov I zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro Statutární město Chomutov,
- 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, za kupní cenu 1,048.300,-Kč (50,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 0080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 8. 2008

49.
Usnesení č. 90/25Z/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. 1802/28 o výměře 1859 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. 639 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov pro SJM – Ing.
Oldřich Adámek a Václava Adámková za kupní cenu 172.887,-- 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. 7. 2008

50.
Usnesení č. 91/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/20Z/2007 ze dne 27.6.2007
51.
Usnesení č. 92/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/7Z/2005 bod A) 2. a bod B) ze dne 7.9.2005 a
č. 55/8Z/2005 bod A) 1. , 2. a 5. a bod B) 1. ze dne 26.10.2005.
52.
Usnesení č. 93/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/6Z/2005 ze dne 29.6.2005
53.
Usnesení č. 94/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/27/2004 ze dne 16. 9. 2004
54.
Usnesení č. 95/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
1. usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 57/12Z/2006 bod A) ze dne 21. 6. 2006
2. usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 53/10Z/2006 bod A) 4. ze dne 15. 2. 2006
55.
Usnesení č. 96/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 49/22Z/2007 ze dne
7. 11. 2007, a to takto:
- část pozemku: st. p. č. 557 o výměře 2 m2
se ruší a nahrazuje se
- část pozemku: st. p. č. 577 o výměře 2 m2
56.
Usnesení č.97/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 57/23Z/2007 ze dne
19. 12. 2007, a to takto:
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rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Města Ústí nad
Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 00081531, a to:
- budova: část obce Klíše, č.p. 500, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 368
- budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, na p.p.č. 367/3,
- budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, na p.p.č. 371/2,
- pozemek: p.p.č. 368 o výměře 1756 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 371/2 o výměře 68 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 367/3 o výměře 105 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 367/4 o výměře 405 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 367/5 o výměře 2532 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 364 o výměře 642 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany:
pozemek určený k plnění funkcí lesa,
- pozemek: p.p.č. 365/14 o výměře 5000 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 370 o výměře 2124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
- pozemek: p.p.č. 371/4 o výměře 567 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Klíše, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústí nad Labem za kupní cenu
6,953.000,- Kč a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvkové organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem,
PSČ: 400 01, IČ: 00829048 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
se ruší a nahrazuje se
rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Města Ústí nad
Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 00081531, a to:
- budova: část obce Klíše, č.p. 500, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 368
- pozemek: p.p.č. 368 o výměře 1756 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 371/2 o výměře 68 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 367/3 o výměře 105 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 367/4 o výměře 405 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 367/5 o výměře 2532 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 364 o výměře 642 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany:
pozemek určený k plnění funkcí lesa,
- pozemek: p.p.č. 365/14 o výměře 5000 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 370 o výměře 2124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
- pozemek: p.p.č. 371/4 o výměře 567 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Klíše, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústí nad Labem za kupní cenu
6,195.000,- Kč a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvkové organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, PSČ:
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400 01, IČ: 00829048 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického
práva v katastru nemovitostí.
57.
Usnesení č. 98/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 511/2006 uzavřené mezi
Stavrulou Koulovou, bytem Bohosudovská 108, 415 10 Sobědruhy a Ústeckým krajem, a
to tak, že původní text ust. čl. IV odst. 2. ve znění
„Budoucí prodávající se zavazuje pozemek do vkladu vlastnického práva budoucího
kupujícího dle shora uvedené budoucí kupní smlouvy nezcizit a nezatížit žádným věcným
břemenem ani jiným právem, které by spolu s vlastnictvím pozemku přešlo na budoucího
kupujícího“
se ruší a nahrazuje se tímto textem
„Budoucí prodávající je oprávněn zatížit pozemek budoucím věcným břemenem a uzavřít
smlouvu o zřízení budoucího věcného břemene na část pozemku p.č. 1071/1 k.ú.
Sobědruhy za účelem realizace stavby „Úprava křižovatky silnice III/25348 a III/25349
Krupka“ pro budoucí oprávněné:
- společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ
27232425, DIČ CZ27232425
- ČEZnet, a.s. se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám.1866/5, PSČ 120 00, IČ 26470411, DIČ
CZ26470411“

B)

ukládá
Ing.René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit dodatek č 1. jehož předmětem je
změna ust. č. IV. odst. 2 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 511/2006 uvedená v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Ing.Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o uzavření dodatku č. 1 uvedeného v bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: 30. 6. 2008

58.
Usnesení č. 99/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

so u h la s í
s uzavřením dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 1244/2005 uzavřené mezi Ústeckým krajem a
manželi Sawrukovými, kterým se doplňuje čl. III bod 2. této kupní smlouvy takto: 400.000,-Kč bylo dne 27. 9. 2006 uhrazeno splátkou ve výši 80.000,--Kč navýšenou o míru inflace za
rok 2005 1,9 % tj. 7.600,--Kč, dne 27. 9. 2007 splátkou ve výši 80.000,--Kč navýšenou o míru
inflace za rok 2006 2,5% tj. 8.000,--Kč a 240.000,--Kč navýšené o míru inflace za rok 2007
2,8% tj. 6.720,--Kč bude uhrazeno do 30. 6. 2008.
Čl. III bod 3. této kupní smlouvy se mění takto: 30.9.2007 80.000,--Kč + roční míra inflace
30.6.2008 246.720,--Kč.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil dodatek č. 1 Kupní smlouvy
č. 1244/2005 jehož předmětem je úprava platebních podmínek kupní ceny odsouhlasená
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 5. 2008
59.
Usnesení č. 100/25Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od ČR – Lesy České
republiky, s.p., zastoupený Ing. Janem Ferklem, ředitelem Krajského ředitelství LČR, s.p.
v Teplicích, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451, a to:
- pozemek: st.p.č. 351/1 o výměře 211 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
(nájemní smlouva č. 9874331),
- pozemek: st.p.č. 355/1 o výměře 697 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
(nájemní smlouva č. 9874331),
- pozemek: st.p.č. 361 o výměře 26 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří (nájemní
smlouva č. 9874331),
- pozemek: st.p.č. 364 o výměře 577 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
(nájemní smlouva č. 9874091),
- pozemek: p.p.č. 483/5 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda (nájemní smlouva č. 9874331),
- pozemek: p.p.č. 483/6 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda (část pozemku - nájemní smlouva č. 9874331),
- pozemek: p.p.č. 483/8 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda (nájemní smlouva č. 9874331),
- pozemek: p.p.č. 484 o výměře 142 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda (nájemní smlouva č. 9874331),
- pozemek: p.p.č. 486/1 o výměře 5601 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha (část pozemku - nájemní smlouva č. 9874091),
- pozemek: p.p.č. 487 o výměře 215 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p.p.č. 1361/1 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p.p.č. 1361/2 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku,
Český Jiřetín, k. ú. Český Jiřetín, zapsané na LV č. 3 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro ČR – Lesy České republiky, s.p. za kupní cenu 779.524,- Kč
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí s tím, že k uvedeným nemovitostem je uzavřena nájemní smlouva č. 9874331 ze
dne 29.12.2004 včetně dohody o ukončení nájemního vztahu ze dne 10.4.2008 a nájemní
smlouva č. 9874091 ze dne 25.5.2007 a na uvedených nemovitostech se nacházejí dočasné
stavby jiných vlastníků, jejichž přípustnost byla povolena na základě kolaudačních rozhodnutí
vydaných příslušným stavebním úřadem.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 6. 2008
(Hlasování: 39 – 0 – 1)

návrh byl přijat

společné hlasování o bodech 1-59

Usnesení č. 101/25Z/2008
Schválení smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby
„II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o
uzavření Smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavby „II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice“ mezi Ústeckým krajem a Městem
Teplice, dle přílohy č. 14 tohoto usnesení.
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 102/25Z/2008
Projednání žádostí o dotaci z Fondu obnovy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sch valuje
dotace z FO Obci Boleboř ve výši 321.497,- Kč na „Opr. místní komunikace na p.p.č. 324
v k.ú. Svahová“ (číslo žádosti 1/08-FO) a Obci Ploskovice ve výši 349.555,— Kč na akci
„Studánka – zdroj pitné vody“ (číslo žádosti 2/08-FO)
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 103/25Z/2008
Dotační program Podpora sociálně - zdravotních služeb 2008 – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o průběhu dotačního řízení v programu Podpora sociálně-zdravotních služeb 2008

B)

ro z hoduj e
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:
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
sídlo: 28. října 1155/2, 405 01 Děčín
IČ: 71235868
ve výši 220.000 Kč
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
sídlo: U Města Chersonu 1675/8, 434 01 Most
IČ: 70863601
ve výši 250.000 Kč
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Diecézní charita Litoměřice
sídlo: Dómské náměstí 10/10, 412 01 Litoměřice
IČ: 40229939
ve výši 450.000 Kč
Dům křesťanské pomoci BETHEL
sídlo: Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice
IČ: 70226105
ve výši 220.000 Kč
Farní charita Roudnice nad Labem
sídlo: Riegrova 652, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 62769111
ve výši 300.000 Kč
Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení
Sídlo: Rybářské nám. 662/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 65081374
ve výši 250.000 Kč
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most
IČ: 25419561
ve výši 250.000 Kč
Charitní sdružení Děčín
sídlo: Husovo náměstí 13/99, 405 01 Děčín
IČ: 26590719
ve výši 230.000 Kč
Krajská zdravotní, a.s.
sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
ve výši: 3.831.000 Kč
MOST K NADĚJI
sídlo: Jilemnického 1929, 434 01 Most
IČ: 63125137
ve výši 470.000 Kč
Občanské sdružení - "DRUG-OUT Klub"
sídlo: Velká Hradební 47/13, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44554559
ve výši 320.000 Kč
Občanské sdružení SPIRÁLA
sídlo: K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem
IČ: 68954221
ve výši 400.000 Kč
Občanské sdružení Světlo Kadaň
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sídlo: Husova 1325, 432 01 Kadaň
IČ: 65650701
ve výši 340.000 Kč
Oblastní charita Teplice v Čechách
sídlo: Thámova 711/20, 415 01 Teplice
IČ: 70806837
ve výši 280.000Kč
Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem
sídlo: V Zeleni 530/4, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 44226586
ve výši 350.000 Kč
WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
sídlo: Drážďanská 106, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 64676803
ve výši 820.000 Kč
a to na podporu služeb uvedených v souhrnné příloze č.15 tohoto usnesení.
C)

uk ládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bod B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2008

(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 104/25Z/2008
Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Ústeckého kraje, a to
v maximální výši dle prováděcího právního předpisu dle § 47 krajského zřízení, až do výše
souhrnu odměn za jednotlivé funkce, a to od 1.2.2008
(Hlasování: 37 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 105/25Z/2008
Kontrola na odboru Kontroly Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
závěry kontroly na odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

77

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

-

Finanční příspěvek z rozpočtu Ústeckého kraje
jednotkám Sborů dobrovolných hasičů obcí na rok
2008

Příloha č. 2 k usnesení č. 16/25Z/2008

-

Návrh smlouvy o poskytnutí daru na spuštění a
provoz clearingového centra společnosti ČSAD SVT
Praha, s.r.o.

Příloha č. 3 k usnesení č. 17/25Z/2008

-

Návrh smlouvy o společném postupu při zadávání
zakázky na provozování veřejné železniční
regionální dopravy na lince Česká Lípa – Lovosice –
Louny – Postoloprty

Příloha č. 4 k usnesení č. 20/25Z/2008

-

Smlouva o poskytnutí kontokorentního úvěru

Příloha č. 5 k usnesení č. 23/25Z/2008

-

Návrh na změnu
zdravotní, a.s.

Příloha č. 6 k usnesení č. 23/25Z/2008

-

Seznam vkládaného movitého majetku

Příloha č. 7 k usnesení č. 27/25Z/2008

-

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2008 –
návrh dotací

Příloha č. 8 k usnesení č. 28/25Z/2008

-

Vzor smlouvy

Příloha č. 9 k usnesení č. 31/25Z/2008

-

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Programu
EVVO v Ústeckém kraji pro rok 2008

Příloha č. 10 k usnesení č. 32/25Z/2008 -

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

Příloha č. 11 k usnesení č. 36/25Z/2008 -

Seznam osob – projekty nad 200.000,- Kč

Příloha č. 12 k usnesení č. 36/25Z/2008 -

Seznam obcí (měst)

Příloha č. 13 k usnesení č. 36/25Z/2008 -

Seznam příspěvkových organizací zřizovaných obcí
(městem)

Příloha č. 14 k usnesení č. 101/25Z/2008 -

Smlouva o společném postupu při zadání veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby „II/254 okružní
křižovatka Teplice u Nemocnice“

Příloha č. 15 k usnesení č. 103/25Z/2008 -

Hodnocení žádostí o dotaci v programu Podpora
sociálně-zdravotních služeb 2008
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stanov

společnosti Krajská

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

Příloha č. 1

Finanční příspěvek z rozpočtu Ústeckého kraje jednotkám Sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2008
P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

1.

Bečov

00265811

MO

V

2.

Bechlín
Předonín

00263346

LT

III/1
V

3.

Benešov nad Ploučnicí

00261181

DC

III/1

4.

Bílina

00266 230

TP

III/1

5.

Blatno

00261807

CV

III/1

6.

Bohušovice nad Ohří

00263362

LT

III/1

Specifikace požadavku
2 x Nosič + tlakoměr + plicní automatika (29 946,- Kč)
2 x Maska CM - 5D (9558,- Kč)
1 x Ocelová tlaková láhev 7 litrů/ 20MPa (12 114,- Kč)
2 x Zásahový ochranný oblek pro hasiče ZAHAS III/1 (12 114,- Kč)
2 x zásahová přiba KALIZS-03 (8 980,- Kč)
2 x zásahová obuv SH 343 (3 686,- Kč)
2 x zásahové rukavice Megane s membránou (2 794,- Kč)
2 x Ochraná kukla s velkým otvorem "O" NOMEX (1 542,-Kč)
1 x Elektrocentrála honda (39990,-)
1 x žebřík hliníkový záchranářský (19575,-)
3 x Hadice B (7500,-)
1 x Zásahový oblek ZAHAS II (9637,-)
1 x Zásahová přilba SCHUBERT F 210 ( 6890,-)
5 x Sekera požární (1775,-)
1 x plovoucí motorové čerpadlo MAXIMUM (30 000,- Kč)
1 x plovoucí motorové čerpadlo - FROGGY (25 000,- Kč)
4 x Zásahový oblek FIREMAN III/1/1 (68 068,- Kč)
7 x Zásahové rukavice (10 479,- Kč)
7 x Kukla pod přilbu (4921,- Kč)
7 x Svítilna přilbová MAGLITE-MM-AA (5 880,- Kč)
7 x Držák přilbové svítilny - F1S (5 082,-)
21 x Ponožky zásahové ( 2142,-)
14 x Tričko šedé (2 506,-)
7 x čepice s kšiltem (889,-)
16 x Zásahový Kabát VESUV (117552,-)
16 x Zásahový obuvVESUV (48880,-)
6 x Zásahové rukavice (15 000,-)
4 x Svítilna Mini Mag-Lite (3 700,-)
1 x Proudnice - Turbo (4 700,-)
1 x Žebřík FROFI HL/217 (9 500,-)
1 x plovoucí čerpadlo Niagara I (38 000,-)
5 x Požární hadice - B (12 000,-)
5 x Požární hadice - C (7 000,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

88 600 Kč

62 020 Kč

15 000,00 Kč

39 990 Kč

27 993 Kč

28 000,00 Kč

45 377 Kč

31 764 Kč

32 000,00 Kč

154 967 Kč

108 477 Kč

35 000,00 Kč

166 432 Kč

116 502 Kč

35 000,00 Kč

86 900 Kč

60 830 Kč

35 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

7.

Braňany

00265845

MO

III/1

8.

Brozany nad Ohří

00263397

LT

III/1

9.

Březno

00261823

CV

III/1

10

Budyně nad Ohří
Břežany nad Ohří

00263427

LT

III/1
V

11.

Bystřany

00266256

TP

III/1

12.

Bžany

00266264

TP

V

13.

Cítoliby

00556262

LN

III/1

Specifikace požadavku
2 x Zásahový ochranný oblek pro hasiče ZAHAS VI Profi (26 000,-)
3 x Zásahová obuv + ponožky (12 000,-)
10 x Kukla NOMEX (7 000,-)
2 x Lano static 10,5 cm x 60 m (6 000,-)
4 x Obaly na lana (2 000,-)
2 x Vaky na vybavení (lezecké) (2 000,-)
1 x Výstražné zařízení na PP 16 Avia (15 000,-)
Díly na opravu regálu Tatra Avia
Plechy Al 25 m2 (20 000,-)
Profily 20 bm( 8 000,-)
Spojovací material (2 000,-)
13 x Tašky na zásahové oblečení (13 000,-)
1 x plovoucí čerpadlo KAWASAKI (43911,-)
2 x Zásahový komplet ZAHAS IV (22608,-)
2 x Přilba Gallet F1 SA (16658,-)
4 x Hadice Pyrotex B75 20m (10116,-)
4 x Hadice Pyrotex C52 20m (7084,-)
6 x Pyrotex pes - RC52 spojka 20m (9714,-)
4 x Pyrotex pes - RB75 spojka 20m (9912,-)
1 x Ejektor ležatý - (3041,-)
5 x Proudnice c 52 - taijfun profi ( 13362,-)
1 x plovoucí čerpadloPHPPC1 (28 332,-)
6 x Sekera hasičská (2130,-)
2 x Sekera bourací (3306,-)
1 x Hydraulická vyprošťovací technika (110,-tis.)
4 x Pneumatiky na vozidlo TATRA (64 000,-)
4 x Výstražná oranžová světla (20 000,-)
1 x Elektrocentrála s příslušenstvím (20 000,-)
1 x Motorová pila(26 000,-)
4 x Přetlaková dýchací technika(110,-tis.)
1 x Zásahová přilba Gallet F1 (7604,-)
1 x Zásahová obuv SH 343 (1900,-)
4 x Zásahový oblek Economy komplet (33440,-)
6 x Přilba MSA Gallet F1 (406023,-)
6 x Pracovní rukavice RUBY (3975,-)
6 x Pracovní polohovací pás (10140,-)
6 x Zásahová obuv ZZ 0412 B (18804,-)
10 x zásahové kalhoty (30 000,-)
5 x Pracovní stejnokroj PS II (6 500,-)
10 x Kukla Nome (5 000,-)
10 x Slaňovací karabina (10 000,-)
3 x Slaňovací osma (1 500,-)
6 x Slaňovací postroj (7 000,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

113 000 Kč

79 100 Kč

35 000,00 Kč

100 377 Kč

70 263 Kč

35 000,00 Kč

69 787 Kč

48 851 Kč

35 000,00 Kč

350 000 Kč

240 000 Kč

50 000,00 Kč

9 504 Kč

6 652 Kč

7 000,00 Kč

106 961 Kč

74 872 Kč

15 000,00 Kč

60 000 Kč

42 000 Kč

35 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

14.

Ctiněves

00263443

LT

V

15.

Černčice

00556271

LN

III/1

16.

Černovice

00261831

CV

III/1

17.

Česká Kamenice

00261220

DC

III/1

Děčín
III/1
III/1
III/1

Děčín -Staré Město
Děčín -Horní Žleb
Děčín -Boletice nad Labem
Děčín -Křešice
18.

V

00261238

DC

Specifikace požadavku
3 x Savice 110mm (4000,-)
1 x Savice 80mm (800,-)
4 x Hadice Gumová - B (4800,-)
4 x Hadice Gumová - C (4800,-)
14 x Pracovní Stejnokroj PSII(21000,-)
4 x Samostatné kalhoty ZAHAS IV (20944,-)
4 x Pryžová zásahová obuv Fire Fighter BASS (6660,-)
2 x Zásahová obuv HAIX FIRE FLASH (13530,-)
1 x Proudnice Jet AWG typ 2235, model 4300 B (15 276,-)
5 x zásahové rukavice MEGANE s membránou ( 6 985,-)
14 x Ochranná maska CM 5 (37 800,-)
1 x trhací hák dvoudílný (1 603,-)
1 x Variabilní ruční vyprošťovací nástroj VRVN (7 532,-)
1 x Nastavovací žebřík (13 042,-)
1 x Motorová řetězová pila Stihl MS 390 (15 700,-)
1 x Přetlakový ventilátor Papin 350 (31 535,-)
1 x kanálový krtek
1 x svolávací zařízení systému Pelig s příslušenstvím (19 000,-)
2 x Zásahový oděv FIREMAN V (30 000,-)
4 x Zásahový opasek SJ-1 (6 400,-)
5 x Zásahová obuv ZEMAN (15 000,-)
15 x Zásahová sekerka s obalem (15 000,-)
10 x Pracovní stejnokroj PS2 (15 000,-)
4 x Prodloužený mikrofon ke kapesní radiostanici (4 680,-)
5 x zásahové rukavice ( 11 500,-)
6 x Zásahové kalhoty ZAHAS II (27 132,-)
1 x Zásahový kabát ZAHS II (5831,-)
3x Zásahový komplet ZAHAS IV (33 198,-)
5 x Zásahový komplet NOMEX (25 580,-)
3x Ruční radiostanice MOTOROLA (3, 199,-)
1 x Přilba GALLET F1 SA (8 757,-)
1 x Motorová pila HUSQUARNA (12 990,-)
10 x Hadice B75 Pyrotex (27 150,-)
5 x Hadice C52 Pyrotex (8 855,-)
10 x Zásahová obuv VESUV (29 630,-)
1 x Pákový rozdělovač (6 000,-)
3 x Proudnice C (1800,-)
4 x Zásahové rukavice CHELSEA (8 312,-)
10 x Opasek polohovací (15 820,-)
2 x Trhací hák (3 000,-)
4 x Sekera bourací (7 040,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

40 000 Kč

28 000 Kč

15 000,00 Kč

63 395 Kč

44 377 Kč

35 000,00 Kč

130 077 Kč

91 054 Kč

35 000,00 Kč

97 580 Kč

63 427 Kč

35 000,00 Kč

380 000 Kč

178 600 Kč

120 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

19.

Dobkovice

00261246

DC

V

20.

Dolní Habartice

00555924

DC

V

21.

Domoušice
Solopysky

00264903

LN

III/1
V

22.

Droužkovice

00261858

CV

III/1

23.

Dubí

00266281

TP

III/1

24.

Duchcov

00266299

TP

III/1

Specifikace požadavku
3 x kombinéza pro strojníka (9603,-)
2 x Zásahový kabát - ZAHAS IV (12 612,-)
3 x Zásahové kalhoty - Konfort ( 18189,-)
2 x Zásahová přilba - Kalisz (9996,-)
3 x Zásahové rukavice - Megane (4191,-)
2 x Zásahový opasek polohovací (2996,-)
2 x Svítilna na helmu + držák (2118,-)
3 x Svetr (2763,-)
9 x Pracovní stejnokroj PSII (13167,-)
1 x Krtek kanálový (3451,-)
6 x Sekera požární (2136,-)
2 x Sekera bourací (3520,-)
2 x Hák trhací (2618,-)
4 x ZAHAS ekonomy - kompletní oblek (35220,-)
4 x Obuv VESUV (11 852,-)
4 x PS II Zaira komplet (5 992,-)
4 x Dýchcí přístroj Saturn (119904,-)
1 x Motorová pila stihl (8496,-)
5 x Zásahový kabát Fénix II (43645,-)
1 x Proudnice 52/SPS (6690,-)
1 x Proudnice Turbo jet (10664,-)
10 x Boty vzor 22 0412/B (33 000,-)
20 x Zásahový oblek ZAHAS ekonomy (176000,-)
16 x Zásahová obuv ZZ 0412 B bez membrány (52800,-)
16 x Přilba MSA Gallet F1 + svítilna ( 152 000,-)
17 x zásahové rukavice Megane s membránou (23 800,-)
1 x Přetlakový ventilátor Papin 350 (31 100,-)
1 x Přenosná stříkačka PS 16 ZL 1500 (260 000)
2 x Přilba KALISZ ( 10 000,-)
6 x Rukavice zásahové (7 092,-)
4 x Opasek polohovací (6 000,-)
8 x PS II pracovní stejnokroj (11 200,-)
12 x Zásahová obuv (36 000,-)
5 x Nepromokavý plášť (18 000,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

86 000 Kč

60 200 Kč

15 000,00 Kč

53 064 Kč

37 145 Kč

15 000,00 Kč

189 399 Kč

132 579 Kč

50 000,00 Kč

33 000 Kč

23 100 Kč

23 000,00 Kč

699 700 Kč

489 790 Kč

35 000,00 Kč

88 292 Kč

61 804 Kč

35 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

25.

Dušníky

00263583

LT

V

26.

Hora Svatého Šebestiána

00261866

CV

III/1

27.

Horní Beřkovice

00263621

LT

III/1

28.

Horní Habartice

00555932

DC

III/1

29.

Horní Jiřetín

00265942

MO

V

30.

Horní Podluží

00524221

DC

III/1

31.

Horní Řepčice

00832294

LT

V

Specifikace požadavku
5 x Hadice pyrotex B75 20m (12390,-)
3 x Hadice pyrotex B75 10m (4380,-)
4 x Hadice pyrotex C52 20m (6476,-)
3 x Hadice pyrotex B52 10m (3000,-)
12 x stejnokroj PSII (15 444,-)
2 x Džběrová stříkačka (7728,-)
3 x Rukavice zásahové DESTINY (5016,-)
3 x Obuv zásahová (7632,-)
2 x sekera hasičská (3380,-)
2 x Lano /30m (2798,-)
1 x Svítilna DL 100 nabíjecí dualní (1828,-)
2 x Svítilna čelovka (1512,-)
1 x Hydraulický rozpínák HB-10 "Farm" (8000,-)
1 x El. Lanový naviják 12 V, tažná síla 36 tun ( 39000,-)
1x Světelná souprava modulační (37000,-)
1 x Žebřík hlinikový výsuvný (16000,-)
2 x proudnice - kombinovaná tajfun C (11780,-)
5 x zásahové rukavice (7020,-)
5 x Výstražná vesta velitel zásahu, hasiči (1963,-)
4 x hasící přístroj práškový do výjezdového vozidla(4284,-)
1 x Lano 30m (1290,-)
1 x lano60 m (2580,-)
1 x Agregát TOHATSU-VC72AS (motorová stříkačka) (199 801,-)
12 x pracovní stejnokroj PS II+tričko+šle (21084,-)
8 x zásahové rukavice DESTINY (13376,-)
6 x zásahová hadice B 75 (14868,-)
6 x zásahová hadice C 52(9714,-)
2 x proudnice C52 Tajfun profi (13363,-)
3x Svítilna nabíjecí DL 100 (5484,-)
1 x plovoucí čerpadlo PH - PPC 1 (28 322,-)
2 x lano 30m (2798,-)
1 x kalové čerpadlo PH 6,5 HP (40020,-)
1 x el. Olejový kompresor (7000,-)
2 x ruční radiostanice včetně příslušenství (20000,-)
2 x ochranná přilba (20000,-)
2 x zásahový oblek (24000,-)
10 x ochranná a pracovní obuv ( 28000,-)
Zásahové a vyprošťovací zařízení 2 x lana, 2 x úvazky (10000,-)
4 x Zásahový oděv FENIX III/1 - kabát (37576,-)
4 x Zásahový oděv FENIX III/1 - kalhoty (27824,-)
4 x Zásahová obuv - HANRATH ULTRA (10176,-)
4 x Rukavice zásahové s membránou (4412,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

71 585 Kč

50 110 Kč

15 000,00 Kč

100 000 Kč

70 000 Kč

35 000,00 Kč

28 900 Kč

20 230 Kč

20 000,00 Kč

199 801 Kč

139 861 Kč

35 000,00 Kč

156 028 Kč

109 220 Kč

15 000,00 Kč

102 000 Kč

71 400 Kč

35 000,00 Kč

79 988 Kč

55 992 Kč

15 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

32.

Hostomice

00266311

TP

III/1

33.

Hrobce

00266337

TP

V

34.

Hřensko

00261351

DC

III/1

35.

Hřivice

00264971

LN

III/1

36.

Chabařovice

00556912

UL

III/1

Specifikace požadavku
1 x Žebřík nastavovací (23000,-)
1 x Žebřík sklápěcí (6500,-)
8 x Zásahová oblek ZAHAS V (95200,-)
8 x Zásahová obuv ZZF 0412-B (26400,-)
8 x Pás polohovací Trak Fire (8904,-)
7 x Přilba Gallet SF (63700,-)
8 x Zásahové rukavice SYDNEY (14736,-)
8 x Sekera hasičská (3016,-)
8 x Hasičská kukla NOMEX (6144,-)
2 x Svítilna DL 100 (3546,-)
1 x Proudnice Tajfun ( 6500,-)
1 x savice 11/2,5m (3098,-)
1 x sací koš (2914,-)
2 x proudnice C52 (3200,-)
3x Hadice B75 (6717,-)
4 x Hadice C52 (7200,)
1 x sada trubek chlazení PS 12 (2285,-)
1 x výfuk PS12 (2102,-)
1 x vložka chladiče (1246,-)
4 x spojka tlaková C59 (938,-)
4 x Zásahový oblekFENIX (47000,-)
7 x Zásahová obuv - ZZ 0412-B ( 23814,-)
1 x Žebřík nastavovací (20843,-)
4 x Maska CM5 (11416,-)
1 x Požární přenosná stříkačka PPS12 (154700,-)
1 x Plynová vývěra pro PPS 12 (5712,-)
1 x Sací koš turbo (2678,-)
1 x pákový rozdělovač (6 664,-)
5 x pojistka proti rozpojení hadic (400,-)
4 x požární hadice "C"
1 x výměník chladiče (1500,-)
3 x radiostanice Motorola

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

257 646 Kč

180 352 Kč

35 000,00 Kč

29 700 Kč

20 790 Kč

15 000,00 Kč

103 073 Kč

72 151 Kč

45 000,00 Kč

181 134 Kč

126 794 Kč

35 000,00 Kč

30 000 Kč

21 000 Kč

35 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

37.

Chbany

00261882

CV

V

38.

Chlumec

00391387

UL

III/1

39.

Chomutov

00261891

CV

III/1

40.

Chotiměř

00556211

LT

III/1

41.

Chřibská

00261378

DC

III/1

42.

Chuderov

00266809

UL

III/1

Specifikace požadavku
3 x Zásahový oblek ZAHAS Economy (26382,-)
5 x Zásahová obuv APOLO (21657,-)
5 x zásahové rukavice DESTINY (8092,-)
2 x Pracovní stejnokroj PSII (4284,-)
2 x Zásahová klasik (3380,-)
5 x Nabíjecí akumulátorová svítilna(7500,-)
2 x Hadice PH B 75 (4522,-)
2 x Hadice PH C52 (4522,-)
2 x Hadice PH D 25(1666,-)
4 x Požární přechod BIC (780,-)
4 x Klíč na spojky 110/75 (572,-)
4 x víčko zaslepovací B75 AL (572,-)
15 x Pracovní stejnokroj - zásahový (132000,-)
15 x Ochranná helma (66000,-)
5 x Zásahová obuv (16500,-)
15 x Zásahové rukavice (7500,-)
1 x El. Centrála honda 6,5 kW (47600,-)
1 x plovoucí čerpadlo (29800,-)
5 x Hadice C (6100,-)
5 x Hadice B (9200,-)
3 x proudnice (6000,-)
7 x Zásahový ochranný oblek ZAHAS IV
19 x Pryžová zateplená holinka WINTER WORKER
5 x Zásahový oblek ZAHAS III/1 (49950,-)
10 x Zásahové rukavice DESTINY s membránou (16220,-)
10 x Zásahová přilba MSA Gallet F1 ( 73240,-)
5 x zásahová obuv ZZF 0412-B (17130,-)
1 x plovoucí čerpadlo Plovčer Max turbo (43700,-)
1 x žebřík nastavovaný 4 dílný (AL 22380,-)
1x Vysokotlaká hadice DD25 (21400,-)
10 x požární hadice C 52 (16000,-)
5 x Požární hadice B75 (11500,-)
2 x Záchrané lano (2820,-)
7 x Sekera požární (2485,-)
4 x Savice PH (7760,-)
5 x Hadice - Pyrotex B75 se spojkami (12650,-)
1 x Tajfun PROFI c (5940,-)
2 x Ventil B75 přímí se spojkami (3974,-)
10 Vazák hadice (2600,-)
2 x bourací sekera (3406,-)
2 x Trhací hák (4356,-)
2 x nůž RESCUE NH-2 (3920,-)
5 x Zásahový kabát ZAHAS (33000,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

82 502 Kč

57 751 Kč

15 000,00 Kč

320 700 Kč

224 490 Kč

35 000,00 Kč

85 474 Kč

59 832 Kč

35 000,00 Kč

309 520 Kč

216 664 Kč

35 000,00 Kč

49 911 Kč

34 938 Kč

35 000,00 Kč

33 000 Kč

23 100 Kč

23 500,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

43.

Chudoslavice

00832235

LT

V

44.

Jeníkov

00266361

TP

V

45.

Jílové

00261408

DC

III/1

46.

Jimlín

00556327

LN

V

47.

Jirkov

00261904

CV

II/1

Specifikace požadavku
2 x Hydrantová proudnice (1540,-)
2 x Hydrantová hadice C52 20m (3520,-)
2 x Hydrantová hadice B75 20m (5380,-)
2 x Lano 30m (2800,-)
4 ks Hasící přístroj práškový náplň 6 kg (4800,-)
1 x Hasící přístroj sněhový náplň 5 kg (2700,-)
7 x Pracovní oblek (12000,-)
Oblek pro velitele (5500,-)
2 x Zásahový oblek ZAHAS V (13390,-)
2 x PSII NORMEX (9681,-)
2 x Přilba PAB FIRE 03 (8658,-)
2 x Zásahová obuv ZZ 0412B bez membrány (6400,-)
5 x Pracovní stejnokroj PS II vč. nápisu hasiči - ZAHAS (6 500,-)
1 x Elektrocentrála honda (47588,-)
15 x Hadice C 52 s koncovkou (21780,-)
10 x Hadice C 75 zásahová PH s koncovkou (21900,-)
6 x Proudnice C52 kombi (4242,-)
2 x Proudnice C52 (11782,-)
15 x Hasičská sekera (9465,-)
2 x Oblek FIREMAN III/1 - komplet (30628,-)
3 x Dopravní kužel s leddiodou skládací (2589,-)
1 x motor do stříkačky (25000,-)
10 x hadice (25000,-)
1 x rozdělovač (78000,-)
2 x savice (4800,-)
7 x hasičská přilba (28000,-)
2 x proudnice (3000,-)
7 x požární automobil AVIA (90000,-)
3 x Statické lano 60m (9180,-)
3 x statické lanno 30m (4590,-)
2 x Ocelová kotvící smyce (1072,-)
2 x Ocelová karabina oválná s pojistkou (778,-)
5 x Karabina HMS (1345,-)
4 x Vak na lana (1380,-)
2 x chránička na lana (300,-)
1 x Opasek Alpin Bupex (1815,-)
2 x Proudnice JET 52 TURBOSUPON (14000,-)
10 x Pracovní stejnokroj Hasman V (24000,-)
4 x Zásahová obuv ZZF 0412A (20000,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

38 240 Kč

26 768 Kč

15 000,00 Kč

44 599 Kč

31 219 Kč

15 000,00 Kč

149 974 Kč

104 982 Kč

35 000,00 Kč

183 600 Kč

128 520 Kč

15 000,00 Kč

78 460 Kč

54 922 Kč

50 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

48.

Jiříkov

00261424

DC

II/1

49.

Kadaň

00261912

CV

II/1

50.

Kladruby

00266388

TP

V

51.

Klapý

00263796

LT

III/1

52.

Klášterec nad Ohří

00261939

CV

III/1

53.

Kostomlaty pod Milešovkou

00266 396

TP

III/1

54.

Kostomlaty pod Řípem

00263 826

LT

V

55.

Košťany

00266 400

TP

III/1

56.

Koštice

00265055

LN

III/1

Specifikace požadavku
2 x vzduchový přístroj Pluto (82000,-)
1 x Zásahový komplet ZAHAS II (9638,-)
3 x Zásahové kalhoty ZAHAS II (13566,-)
10 x Svítilna na přilbu + držák (21700,-)
4 x Hadice L (7152,-)
10 x Zásahový oblek FIREMAN - komplet (173930,-)
10 x Zásahové rukavice Rosenbauer (30940,-)
10 x Zásahové boty Renger (73780,-)
6 x Zásahový oblek ZAHAS Economy (52800,-)
6 x Přilba PAB FIRE (26772,-)
6 x Zásahová obuv SH323/R (19908,-)
6 x Zásahové rukavice MEGANN s membránou (8382,-)
6 x Opasek Fireman (7266,-)
4 x Přilba Gallet F1 SA (31844,-)
1 x plovoucí čerpadlo Froggy (37485,-)
2 x Zásahový ochranný oblek ZAHAS Ekonomy (17600,-)
2 x zásahové rukavice Megane s membránou (2 794,- Kč)
19 x Zásahový oblek ZAHAS III/1 (193515,-)
19 x Zásahová obuv Haix Fire Flash (128535,-)
4 x Ochranná masky Spiromatic k dýchacím přístrojům pluto (7606,-)
1 x Proudnice Rambojet 01 (2447,-)
2 x Zásahový oblek ZAHAS II (19198,-)
2 x Zásahová obuv ZZ 0412 (6878,-)
2 x Přilba MSA Gallet F1 (16 779,-)
5 x Zásahové rukavice (4795,-)
2 x Hadice B75 Sport PH (4998,-)
2 x Hadice C52 Sport PH (3784,-)
2 x Hadice hydrantová PH s Al (1666,-)
1 x plovoucí čerpadlo AMPHIBIO GXV 160 (36000,-)
3 x Zásahový oděv-Fireman III/1 (36000)
3 x Zásahová obuv - Ultra (9000,-)
8 x Pracovní stejnokroj (16000,-)
4 x vycházkový stejnokroj (20000,-)
3 x Radiostanice (15000,-)
12 x Zásahový oblek ZAHAS Economy (105600,-)
5 x Hadice C52 (8097,-)
5 x Přilba PAB FIRE (17886,-)
2 x Fénix II kabát (17460,-)
5 x Obuv ZZF 0412 B bez membrány (17010,-)
1 x Proudnice Tajfun ( 6680,-)
10 x Svítilna Maglite (8649,-)
5 x PSII pracovní stejnokroj (8000,-)
10 x Kukla Nomex (7238,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

134 056 Kč

93 839 Kč

50 000,00 Kč

278 650 Kč

195 055 Kč

50 000,00 Kč

115 128 Kč

80 590 Kč

15 000,00 Kč

89 723 Kč

62 806 Kč

35 000,00 Kč

193 515 Kč

135 461 Kč

35 000,00 Kč

94 098 Kč

56 459 Kč

35 000,00 Kč

96 000 Kč

67 200 Kč

15 000,00 Kč

105 600 Kč

73 920 Kč

35 000,00 Kč

91 020 Kč

63 714 Kč

35 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

57.

Kovářská

00261947

CV

58.

Krásná Lípa

00261459

DC

59.

Krásný Dvůr

00265071

LN

60.

Krupka

00266418

TP

JPO

Specifikace požadavku

10 x Zásahové rukavice CRYSTAL s membránou ( 18920,-)
1 x Kalové čerpadlo PH 6,5 HP (42480,-)
2 x statická lana 60m, 30m (9180,-)
60 l Pěnidlo FINIFLAME F 15 (3480,-)
1 x Sada stabilizačních Bloků ZUMRO (25000,-)
24 x Hasivo Pyrocom (kartiše) (5280,-)
1 x Přetlakový ventilátor Papin PVP (31535,-)
7 x Sorbent Absodan DN 1(pytel) (3003,-)
2 x Sorbent Öl-Ex kostky (pytel) (4713,-)
II/2
2 x Svítilna Vulkán (8234,-)
2 x Izolační dýchací přístroj Draäger (komplet) (154 296,-)
2 x Náhradní tlaková láhev k PSS 90 (35 788,-)
1 x plovoucí čerpadlo Froggy (36260,-)
1 x Zdvihací vysokotlaký va RUBENA 1/7 (5319,-)
1 x Zdvihací vysokotlaký vak RUBENA 24/30 (20593,-)
1 x Příslušenství k zdvihacím vakům (hadice, regulátory) (4528,-)
Žebřík nastavovací čtyřdílný AL(23681,-)
6 x Reflexní vesta DEVA (4308,-)
7 x Hadice C 42 ZÁSAH (12 166,-)
6 x Zásahové kalhoty ZAHAS V (37068,-)
2 x Zásahový kabát - ZAHAS V (13 088,-)
3 x Helma GALLET (24987,-)
III/1
2 x Boty Fireman (10354,-)
10 x Montérky NOMEX (51170,-)
1 x Opasek (1500,-)
4 x Přilba Galett (7300,-)
III/1
4 x Zásahové kalhoty (17000,-)
Hadice B (13800,-)
5 x Zásahový oděv FIREMAN (75000,-)
5 x Pracovní stejnokroj PSII (7500,-)
II/1
5 x Zásahová obuv HAIX (20000,-)
10 x Zásahové rukavice (8000,-)
5 x Zásahová přilba (45000,-)
2 x Zásahový oděv FIREMAN (7500,-)
V
5 x Pracovní stejnokroj PSII (7500,-)
5 x Zásahová obuv HAIX (20000,-)
1 x žebřík čtyřdílný AL-HN (19900,-)
3 x Zásahový oblekNOMEX(22200,-)
V (Unčín)
3 x Přilba zásahová (13200,-)
1 x Pila řetězová motorová (17000,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

449 124 Kč

314 387 Kč

50 000,00 Kč

138 000 Kč

96 600 Kč

35 000,00 Kč

60 000 Kč

42 000 Kč

35 000,00 Kč

285 300 Kč

199 710 Kč

80 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

61.

Kryry

00265080

LN

III/1

62.

Kryštofovy Hamry

00075566

CV

V

63.

Křešice
Zahořany

00263851

LT

V

64.

Labská Stráň

00555991

DC

V

65.

Libčeves

00265110

LN

II/1

66.

Libkovice pod Řípem

00263915

LT

V

Specifikace požadavku
4 x Zásahový kabát - ZAHAS IV (26180,-)
4 x Přilba Gallet F1 SA (29296,-)
1 x Radiostanice GP 340 (10913,-)
10 x Pracovní stejnokroj II komplet (12880,-)
10 x Zásahová obuv SH 323/R (33190,-)
5 x Zásahové kalhoty ZAHAS V (29155,-)
10 x Zásahové rukavice CRYSTAL s membránou ( 18920,-)
10 x Hasičská kukla Nomex Delta TA V (6610,-)
5 x Opasek AP 1/1 s karabinou (9445,-)
5 x Svítilna XP T4 s držákem (7720,-)
10 x Ochranná kukla (1400,-)
2 x koš na požární hadice profi nerez C52 (3178,-)
5 x Požární hadice B75 (11720,-)
5 x Požární hadice C52 (8015,-)
1 x Postřikovač SOLO zadový ruční 473 D (2460,-)
5 x Zip k obuvi ZZ (1215,-)
3 x Zásahový oblek - ZAHAS Economy (26400,-)
2 x Oblek ZAHAS IV (26600,-)
1 x Obuv VESUV (2963,-)
8 x Opasek SJ-1 (14376,-)
8 x Přilba Calisia (41600,-)
3 x Svítilna (5484,-)
2 x Zásahový oblek FIREMAN III/1 komplet (22740,-)
2 x Kalhoty zásahové FIREMAN (10800,-)
2 x Zásahové boty HARATH (7046,-)
3 x Zásahové rukavice PROFILINE (5535,-)
1 x plovoucí čerpadlo (47000,-)
1 x řetězová pila (10000,-)
2 x Vícevrství zásahový oblek (23000,-)
4 x Hadice B prům. 75 mm (9600,-)
4 x Hadice C prům. 52mm (6400,-)
1 x lano 30m (1400,-)
2 x opasek polohovací (3500,-)
3 x přilba (12000,-)
1 x savice 2,4m-110m (2200,-)
2 x Obuv zásahová (10000,-)
2 x Zásahové rukavice (3400,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

112 459 Kč

78 721 Kč

35 000,00 Kč

99 838 Kč

69 887 Kč

15 000,00 Kč

26 400 Kč

18 480 Kč

18 500,00 Kč

87 023 Kč

60 916 Kč

15 000,00 Kč

46 121 Kč

32 285 Kč

32 000,00 Kč

128 500 Kč

90 000 Kč

15 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

67.

Libočany

47786663

LN

III/1

68.

Libouchec

00266833

UL

III/1

69.

Líšťany

00831824

LN

II/1

70.

Litoměřice

00263958

LT

III/1

71.

Litvínov

00266 027

MO

III/1

72.

Lkáň

00832162

LT

V

73.

Lom

00266 035

MO

III/1

Specifikace požadavku
1 x Přetlakový ventilátor Papin PVP (38000,-)
1 x Univerzální hasební modul UHAMO 508 (16000,-)
6 x Požární hadice C42 se spojkou (7116,-)
4 Ochranné rybářské kalhoty model 2009 (5256,-)
15 x Zásahové rukavice MEGANE bez membrány (17744,-)
15 x Hasičská kukla ARAMID (7488,-)
6 x Hasičský opasek FIREMAN ( 7488,-)
2 x Zásahová přilba KALISZ (8980,-)
1 x Elektrocentrála (29000,-)
3 x Radiostanice - Kapesní (45600,-)
2 x Přilba (16000,-)
1 x FIREMAN FMT (izolovaná tyč) (10800,-)
1 x Motorová pila (17000,-)
1 x Sada komenického nářadí (2100,-)
6 x Ochranná přilba Gallet F1 (70758,-)
19 x Zásahová obuv SH 323/R (63061,-)
5 x Zásahový oblek ZAHAS VI (64500,-)
5 x Zásahová přilba GALLET F1 (58960-)
5 x zásahová obuv ZZF 0412-d (25480,-)
10 x Zásahové rukavice SYDNEY (18420,-)
20 x Pracovní stejnkroj PSII (28440,-)
10 x Triko šedé DR (1790,-)
10 x Triko šedé KR (2320,-)
3 x Zásahová obuv ZZF 0412 (14400,-)
3 x zásahový oblek FIREMAN III/1 (36000,-)
1 x Nastavovací žebřík (22500,-)
1 x Hákový žebřík - hliník (10000,-)
1 x Stříkačka - agregát s vývěvou (180000,-)
10 x Hadice 10 B 20x75 (25000,-)
10 x Hadice 10 C 20x52 (5000,-)
2 x Hadice 10 B 10x75
7 x Přilba zásahová ochranná (7000,-)
5 x Hasící přístroj (12000,-)
1 x Záchranářské lano (6000,-)
8 x Uniforma (56000,-)
9 x Boty zásahové (25000,-)
2 x Zásahový komplet FIREFIGHTER2 (25990,-)
6 x Hasičská zásahová obuv ZZ0412 B (19794,-)
2 x Záshové kalhoty FIREFIGHTER (11852,-)
1 x Hasičská ochranná přilba Schubert (7000,-)
10 x Domovské nášivky a jmenovky (3000,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

108 170 Kč

54 085 Kč

35 000,00 Kč

120 500 Kč

84 350 Kč

35 000,00 Kč

133 819 Kč

93 673 Kč

50 000,00 Kč

199 900 Kč

139 930 Kč

35 000,00 Kč

83 000 Kč

58 100 Kč

35 000,00 Kč

346 000 Kč

242 200 Kč

15 000,00 Kč

67 363 Kč

47 154 Kč

35 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

74.

Louka u Litvínova

00266043

MO

V

75.

Lubenec

00265217

LN

II/1

76.

Ludvíkovice

00831964

DC

V

77.

Malé Březno

00556891

UL

V

78.

Malé Březno

00266060

MO

79.

Malečov

00266884

UL

III/1

80.

Mariánské Radčice

00266078

MO

III/1

81.

Markvartice

00555916

DC

V

82.

Martiněves
Charvatce
Radešín

00264024

LT

V
V
V

83.

Mašťov

00262021

CV

III/1

84.

Merboltice

00555959

DC

V

85.

Meziboří

00266086

MO

III/1

86.

Mnetěš

00264075

LT

V

Specifikace požadavku
10 x hadice zásahová C-52 (16200,-)
5 x Zásahový oblek ZAHAS Ecomomy (44000,-)
5 x Zásahové boty Hanrath Ultra (12720,-)
1 x Trhací hák hliníkový (1680,-)
5 x Zásahový komplet ZAHAS IV (56500,-)
3 x Přilba Gallet FI (24900,-)
5 x Obuv s kovovou špičkou (7500,-)
3 x Hadice B (7460,-)
3 x Hadice C (4860,-)
3 x Kabát ochranný zásahový (26640,-)
1 x záchranné lano 30m (1340,-)
5 x Zásahový kabát FENIX II (43649,-)
5 x Kalhoty FENIX II se zvýšeným pasem (32784,-)
5 x Obuv Hanrath Ultra BA 0011 (12721,-)
5 x Rukavice Diamond (9103,-)
vyřazen není zřízena jednotka
1 x Oprava DVS VW-2.4 Transit karoserie a lak
15 x Pracovní stejnokroj PSII (19300,-)
12 x Zásahová obuv (24 000,-)
1 x Motorová pila (16000,-)
3 x Zásahový komplet FIREMAN III/1 (40500,-)
3 x Přilba Gallet FI (24900,-)
2 x Savice Fire elastik 10/2,5m - Klasik (3924,-)
4 x sací koš (5888,-)
9 x hadice PH C52 (14565,-)
5 x Hadice PH B75(12387,-)
2 x proudnice C52 (2146,-)
10 x Čepice s kšiltem se znakem SDH (1951,-)
10 x tričko šedé (1594,-)
10 x Pracovní stejnokroj II komplet (12863,-)
9 x oprava požárního vozidla -AVIA (20000,-)
12 x Zásahový oblek FIREMAN II (16236,-)
1 x Rozbrušovací pila STIHL TS - 400 (31990,-)
1 x Motorová pila-benzinová(25000,-)
6 x přilba Gallet F1 (43560,-)
6 x Lampa stealthte (6192,-)
1 x Vysavač SH 85 (11900,-)
1 x Rozbrušovací pila STIHL TS - 400 (31990,-)
1 x Pila Rescue MS 460 R (37000,-)
1 x Přenosné plovoucí čerpadlo (28000,-)
2 x Zásahová hadice C52 (3000,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

75 000 Kč

52 500 Kč

15 000,00 Kč

89 000 Kč

62 300 Kč

50 000,00 Kč

40 300 Kč

28 210 Kč

15 000,00 Kč

98 258 Kč

68 781 Kč

15 000,00 Kč

134 837 Kč

94 386 Kč

64 300 Kč

45 010 Kč

35 000,00 Kč

40 000 Kč

28 000 Kč

28 000,00 Kč

65 000 Kč

45 500 Kč

15 000,00 Kč

75 323 Kč

52 726 Kč

45 000,00 Kč

194 500 Kč

136 150 Kč

35 000,00 Kč

25 000 Kč

17 500 Kč

15 000,00 Kč

130 000 Kč

91 000 Kč

35 000,00 Kč

31 000 Kč

21 700 Kč

15 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

87.

Modlany

00266493

TP

V

88.

Moldava

00266507

TP

III/1

89.

Most

00266094

MO

III/1

90.

91.

Mšené-lázně
Brníkov
Podbradec
Ředhošť
Nepomyšl

00264083

LT

00265284

LN

III/1
V
V
V
V

92.

Neštěmice
(Ústí n.Labem)

00081531

UL

III/1

93.

Obrnice

00266116

MO

III/1

94.

Očihov

00556378

LN

V

95.

Ohníč

00266 540

TP

V

Specifikace požadavku
5 x Zásahový oblek ZAHAS IV (56500,-)
10 x Pracovní oděv Hasman Super (48000,-)
5 x Kukla Nomex (4500,-)
6 x požární hadice B a C(30000,-)
1 x Elektrocentrála 2 x HONDA CX 270 (29977,-)
1 x Rozbrušovač Bosch (8985,-)
1 x Motorová pila Dolmar (19492,-)
4 x Hadice Pyrotex C 52 (6476,-)
2 x Proudnice kombinovaná Viper(22941,-)
2 x Autobaterie 12 V 180 Ah (13774,-)
5 x Hasičská obuv Hanrath (12723,-)
1 x Nabíjecí svítilna (1541,-)
1 x Výstražné a zvukové zařízení (maják) (17115,-)
15 x Tričko SDH - KR (2205,-)
15 x Tričko SDH - DR (2760,-)
10 x Zásahový oděv (89000,-)
6 x Zásahová přilba (43944,-)
6 x Zásahová obuv (18834,-)
6 x zásahové rukovice (9732,-)
1 x vozidlová radiostanice (15232,-)
2 x přenosná radiostanice (20826,-)
3 x hadice B75 (11566,-)
3 x Hadice C 52 (8496,-)
2 x Hydrantový nástavec (8937,-)
4 x Zásahový kabát
16 x Zásahové kalhoty ZAHAS VI (104368,-)
2 x Brodivé kalhoty rybářské (2680,-)
4 x Maska k dýchacímu přístroji (10400,-)
4 x Savice(8400,-)
5 x Zásahová obuv PROFIPLUS HANRATH (22000,-)
6 x Hasičský opasek s karabinou (12900,-)
5 x Pracovní stejnokroj PSII (7000,-)
2 x Zásahový oděv FIREMAN III/1 (27608,-)
2 x Zásahová přilba PAB FIRE (7200,-)
1 x plovoucí čerpadlo
4 x kalhoty ZAHAS Economy (16184,-)
2 x Kabát ZAHAS Economy (10710,-)
1 x Obuv S 63536 klasik (1665,-)
6 x přilba Gallet F1 (48000,-)
1 x Zásahový oblek (11000,-)
1 x Motorová pila OM 47 (15000,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

197 500 Kč

138 250 Kč

15 000,00 Kč

79 535 Kč

55 675 Kč

35 000,00 Kč

197 568 Kč

138 298 Kč

35 000,00 Kč

29 000 Kč

20 300 Kč

20 500,00 Kč

21 420 Kč

14 994 Kč

15 000,00 Kč

125 848 Kč

88 094 Kč

35 000,00 Kč

76 708 Kč

53 696 Kč

35 000,00 Kč

28 599 Kč

20 019 Kč

15 000,00 Kč

74 000 Kč

51 800 Kč

15 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

96.

Osek

00266 558

TP

III/1

0

LN

III/1
V
V
V
V
V

97.

Peruc
Černochov
Hřivčice
Pátek
Radonice nad Ohří
Stradonice
Telce

98.

Pětipsy

00262081

CV

V

99.

Petrohrad

00480975

LN

V

100.

Petrovice

00266922

UL

III/1

101.

Počedělice

00265373

LN

V

102.

Podbořany

00265365

LN

III/1

Specifikace požadavku
1 x Přenosná motorová stříkačka (232000,-)
4 x Ochranný oblek PSII Nomex (17364,-)
4 x zásahový komplet (46000,-)
4 x Rukavice (6400,-)
8 x Pracovní stejnokroj (10000,-)
8 x Pracovní stejnokroj (10000,-)
8 x Pracovní stejnokroj (10000,-)
1 x Savice (2700,-)
1 x Rozdělovač kulový pákový (5500,-)
4 x Pracovní stejnokroj (5000,-)
10 x Čepice pletená (1700,-)
1 x Savice (2700,-)
5 x Hadice pyrotex -RC52 (8000,-)
5 x Hadice pyrotex RB75 (12500,-)
2 x Savice (5000,-)
2 x Proudnice C52 - Tajfun
1 x Rozdělovač Vřetenový (4500,-)
1 x Lano 30m (6400,-)
2 x Sekyra (5000,-)
1 x Přenosná motorová stříkačka KOMFI (230000,-)
1 x plovoucí čerpadlo KAWASAKI (54740,-)
1 x Zásahový kabát DEFENDER II (7973,-)
2 x Zásahová obuv Sh323/R (6638,-)
2 x Bezpečnostní holeňová obuv SH 343 (3688,-)
4 x hadice C52 (6480,-)
2 x Pracovní stejnokroj VPO (2580,-)
7 x Samostatný zásahový kabát ZAHAS IV (54523,-)
14 x Zásahové rukavice MEGANE s membránou (19572,-)
10 x Hasičská zásahová obuv ZZF 0412-B (34260,-)
8 x Ochranná maska CM-5d (25240,-)
14 x Hasičský opasek SJ-1 model H (25158,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

249 364 Kč

174 555 Kč

35 000,00 Kč

100 000 Kč

70 000 Kč

70 000,00 Kč

42 400 Kč

29 680 Kč

15 000,00 Kč

230 000 Kč

161 000 Kč

15 000,00 Kč

73 039 Kč

51 127 Kč

35 000,00 Kč

9 060 Kč

6 342 Kč

6 500,00 Kč

150 000 Kč

100 000 Kč

35 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

103.

Polerady

00266132

MO

V

104.

Postoloprty

00265403

LN

II/1

105.

Povrly

00266 931

UL

III/1

106.

Prackovice nad Labem

00264229

LT

V

107.

Proboštov

00266566

TP

III/1

108.

Račiněves

00264261

LT

III/1

109.

Radonice

00262111

CV

II/1

Specifikace požadavku
10 x Pracovní stejnokroj (12870,-)
5 x FEBIX II kabát (43650,-)
5 x FENIX II Kalhoty (33285,-)
10 x Rukavice (16750,-)
5 x Obuv Hanrath Ultra BA 0011 (12721,-)
5 x Pyrotex B75 (12400,-)
5 x Pyrotex C52 (8100,-)
5 x Nůž rescue (8250,-)
1 x Čerpadlo kalové (40020,-)
1 x Kyslíková resuscitační souprava SATURN (19320,-)
2 x Lano/30m (2798,-)
2 x Hasící přístroj - vodní (2024,-)
2 x Hasící přístroj práškový TPCE 6 (2392,-)
2 x hasící přístroj pěnový P9P (4294,-)
2 x Hasící přístroj - sněhový (5276,-)
10 x Tričko KR SDH (1470,-)
5 x Kukla Nomex (4000,-)
1 x Zabezpečovač airbegů (8700,-)
4 x Opasky hasičské (6800,-)
4 x Maska CM - 5 (13200,-)
1 x Motorová stříkačka PS 12 (190400,-)
1 x plovoucí motorové čerpadlo 1200 litrů (59500,-)
2 x Akumulátorová svítilna (5000,-)
1 x Žebřík hliníkový (4500,-)
1 x Požární proudnice (6700,-)
4 x Požární savice (6800,-)
4 x ochranný oblek ZAHAS IV komplet (45200,-)
4 x Přilba MSA GALLET F1 (28660,-)
3 x Radiostanice MOTOROLA (39324,-)
4 x Zásahový oděv Fénix (60000,-)
4 x Zásahová přilba (36400,-)
4 x Kukla
4 x Zásahová obuv (16000,-)
4 x Zásahové rukavice (5200,-)
2 x Lano statické 30m (2800,-)
1 x Komplet sada zásahových hadic (25800,-)
8 x Zásahový oblek ZAHAS ECONOMY (70400,-)
8 x Zásahová přilba MSA GALLET F1SF (58592,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

217 369 Kč

152 158 Kč

15 000,00 Kč

32 700 Kč

22 890 Kč

23 000,00 Kč

249 900 Kč

174 930 Kč

35 000,00 Kč

23 000 Kč

16 100 Kč

15 000,00 Kč

113 184 Kč

79 229 Kč

35 000,00 Kč

151 800 Kč

106 260 Kč

35 000,00 Kč

128 992 Kč

90 294 Kč

50 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

110.

Raná

00556416

LN

V

111.

Ročov

00265446

LN

III/1

112.

Roudnice nad Labem

00264334

LT

III/1

Specifikace požadavku
2 x Proudnice C 52 (908,-)
1 x Příměšovač na pěnu (7500,-)
1 x Šroubení na savici (1200,-)
1 x Spojka s pojistkou
1 x Sací koš (3420,-)
1 x Proudnice (528,-)
2 x Proudnice C (18960,-)
4 x Hadice B (18960-)
8 x Hadice C (12600,-)
1 x Rozdělovač pákový kloubový (8050,-)
1 x Pila motorová (12900,-)
2 x Rozbrušovačka motorová (14700,-)
6 x Radiostanice (37200,-)
2 x Sekera bourací hasičská (3380,-)
2 x Klíč podzemnímu hydrantu (814,-)
2 x Nástavec na klíč na hydrant (730,-)
2 x Pracovní stejnokroj PSII (15444,-)
4 x Pracovní kalhoty PSII (2800,-)
8 x Obuv zásahová HANRATH ULTRA (20800,-)
10 x Rukavice zásahové (11030,-)
6 x Sekera hasičská osobní (2130,-)
8 x Opasek služební kožený(2000,-)
1 x Nabíječka autobaterii(1690,-)
2 x Autobaterie - pro PPS +PPS 18 (4000,-)
1 x Výfukové potrubí PPS 18 (3000,-)
5 x Lopata hliníková (500,-)
5 x Kartáč s násadou (350,-)
5 x koště (350,-)
4 x Zásahový oblek ZAHAS Economy (35200,-)
6 x Zásahová obuv SH 323/R (5974,-)
6 x Opasek FIREMAN (7268,-)
6 x Pracovní stejnokroj PS II (8003,-)
6 x Triko šedéDR se znakem SDH (1142,-)
2 x Izolační dýchací přístroj Draäger (116084,-)
2 x Maska FPS 7730 kandahár (19692,-)
2 x Plicní automatika PSS Krátká (18386,-)
2 x Lahev ocelová 6/300 (17588,-)
2 x Vývod pro 2 plicní automatiky (6988,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

276 538 Kč

159 208 Kč

15 000,00 Kč

71 529 Kč

49 998 Kč

35 000,00 Kč

178 738 Kč

125 117 Kč

35 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

113.

Rumburk

00261602

DC

II/1

114.

Rybniště

00524212

DC

V

115.

Ryjice

00556882

UL

V

116.

Řehlovice

00266981

UL

III/1

117.

Smolnice

00556424

LN

III/1

118.

Snědovice

00264385

LT

III/1

119.

Stebno

00832154

UL

V

Specifikace požadavku
5 x opasek zásahový poloovací (6295,-)
5 x FIREMAN V DIAMOND zásahový komplet (72495,-)
30 x Zásahové rukavice SYDNEY (46440,-)
5 x Obuv DEAMON II (19950,-)
5 x Náhradní štít k přilbě GALLET (7990,-)
5 x Náhradní brýle k přilbě GALLET (3695,-)
5 x Zátylník k přilbě GALLET (4245,-)
20 x Košile PILOT s dlouhým rukávem (6380,-)
20 x Svetr perličkový (15500,-)
35 x ponožky KLIMAX (2555,-)
10 x Pracovní stejnokroj PS II NOMEX (44990,-)
15 x Čepice k PS II s výšivkou HASIČI (1785,-)
15 x kukla NOMEX (9285,-)
5 x plášť a kalhoty proti dešti (13195,-)
2 x FISHERMAN PROFI - gumové kalhoty (5018,-)
2 x Sekera bourací (7395,-)
2 x Lano statické (2760,-)
6 x Přilba Gallet F1 SA (46410,-)
9 x Zásahové obleky ZAHAS IV (101700,-)
9 x Zásahové boty SM 343 (15300,-)
1 x Zásahový žebřík ALU (7000,-)
1 x plovoucí čerpadlo AMPHIIBIO (29500,-)
8 x Zásahový kabát ZAHAS IV (52000,-)
8 x Hadice C 52 (14168,-)
2 x Hadice D 25 (2056,-)
3 x Proudnice PH kombi Al + plast C52 (1893,-)
1 x rozdělovač vřetenový (4165,-)
2 x halogen. Svítilna EXPERT (3810,-)
1 x MITSUBISHI elektrocentrála MGE (50000,-)
2 x Zásahový kabát Fénix II (18000,-)
1 x plovoucí čerpadlo (40000,-)
4 x Zásahová přilba (20000,-)
10 x Zásahová obuv (20000,-)
5 x Zásahové rukavice (10000,-)
1 x Lano statické (2800,-)
4 x Savice (12600,-)
2 x Vozidlová radiostanice (21420,-)
2 x Vozidlová anténa (2142,-)
1 x Měnič 12/24 V (1428,-)
2 x Montáže + programování (7140,-)
1 x Resuscitační batoh (9000,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

321 268 Kč

199 989 Kč

50 000,00 Kč

199 910 Kč

139 937 Kč

15 000,00 Kč

52 000 Kč

36 400 Kč

15 000,00 Kč

23 984 Kč

16 789 Kč

17 000,00 Kč

68 000 Kč

47 600 Kč

35 000,00 Kč

105 400 Kč

73 780 Kč

35 000,00 Kč

41 130 Kč

28 791 Kč

15 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

120.

Straškov-Vodochody

00264431

LT

III/1

121.

Strupčice

00262145

CV

V

122.

Sulejovice

00554839

LT

V

123.

Světec
Štrbice

00266612

TP

V
V

124.

Šluknov

00261688

DC

III/1

125.

Štětí

00264466

LT

III/1

126.

Telnice

00267074

UL

III/1

127.

Teplice

00266621

TP

III/1

128.

Terezín
Nové Kopisty

00264474

LT

III/1
V

Specifikace požadavku
1 x Cisternové vozidlo Škoda RTO (39800,-)
2 x Kabát zásahový oblek (16624,-)
1 x Sada silných hadic /3xB,4xC/ (20000,-)
2 x Rukavice - zásahový oblek (3688,-)
4 x Zásahový kabát FÉNIX (34916,-)
4 x Zásahové kalhoty FÉNIX (21936,-)
4 x Zásahová obuv ZZF 0412B bez membrány (13604,-)
12 x Pracovní stejnokroj PS II (15444,-)
2 x Prsačky (2730,-)
4 x Zásahové rukavice Megan (5760,-)
6 x Pneumatiky na požární auto (60000,-)
2 x Baterie do požárního auta (16000,-)
1 x Požární žebřík (10000,-)
10 x Obuv (Holiny) (6000,-)
10 x Pracovní stejnokroje (14000,-)
4 x Požární hadice C (10000,-)
4 x Požární hadice B (12000,-)
3 x Zásahový oblek ZAHAS V (35700,-)
3 x Zásahová obuv ZZ 0412B bez membrány (9897,-)
4 x zásahový oblek Fireman III/1 (54900,- Kč)
5 x Zásahová obuv ZZF 0412-A (24625,-)
4 x Přilba Gallet F1 SA (32760,-)
20 x Opasek - polohovací pás SJ-1 + lano+karabina (9492,-)
10 x Pracovní stejnokroj PSII (13340,-)
10 x Zásahové rukavice DESTINY (16220,-)
10 x Ochranná kukla NOMEX (7020,-)
6 x Boty (28554,-)
13 x Rukavice (18161,-)
15 x Normex kukla (11040,-)
5 x Kalhoty Fénix (32885,-)
10 x Holeňová zásahová obuv (34010,-)
10 x Pracovní stejnokroj PSII VPO (12870,-)
3 x Přilba MSA Gallet F1 (21495,-)
3 x Svítilna XP k přilbě Gallet F1 (4656,-)
6 x Zásahový kabát ZAHAS IV (35343,-)
17 x Pracovní stejnokroj PSII (21888,-)
1 x Kombinéza strojník (2700,-)
1 x Přilba Gallet (8906,-)
1 Prcovní obuv ZEMANN (3401,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

80 112 Kč

56 078 Kč

35 000,00 Kč

94 390 Kč

66 073 Kč

15 000,00 Kč

128 000 Kč

89 600 Kč

15 000,00 Kč

45 597 Kč

31 918 Kč

30 000,00 Kč

180 505 Kč

126 354 Kč

35 000,00 Kč

57 755 Kč

40 429 Kč

35 000,00 Kč

79 765 Kč

55 836 Kč

35 000,00 Kč

26 151 Kč

18 306 Kč

18 500,00 Kč

72 239 Kč

50 567 Kč

50 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

129.

Tisá

00267082

UL

III/1

130.

Třebenice

00264521

LT

III/1

131.

Třebívlice

00264539

LT

III/1

132.

Tuchořice

00265264

LN

III/1

133.

Ústí nad Labem (Božtěšice)

00081531

UL

V

134.

Varnsdorf

00261718

DC

III/1

135.

Vědomice

00264598

LT

V

136.

Vejprty

00262170

CV

II/2

Specifikace požadavku
3 x Přilba Gallet (23100,-)
6 x Zásahový oblek (64200,-)
6 x Zásahová obuv (18000,-)
6 x Zásahové rukavice (7800,-)
1 x Mobilní(1) a přenosné(4) radiostanice (40000,-)
1 x Motorová pila (15000,-)
6 x Záchranné opasky (11900,-)
4 x ZAHAS IV kalhoty (21800,-)
8 x opasek (12000,-)
8 x Kukla (5000,-)
4 x Pracovní stejnokroj PSII (6000,-)
5 x rukavice (5000,-)
12 x svetry (12000,-)
12 x tričko (5100,-)
6 x Hadice B75 (21563,-)
9 x Hadice C 52 (23562,-)
3 x Zásahová přilba (11319,-)
3 x Zásahové rukavice (4998,-)
4 x Zásahový opasek (1333,-)
2 x Motorová pila (43000,-)
1x plovoucí čerpadlo (33415,-)
8 x Požární přilba SCHUBERT F210 (44000,-)
5 x Holeňová zásahová obuv (16000,-)
3 x Zásahový oblek ZAHAS V (35700,-)
1 x Žebřík nastavovací ALU
2 x proudnice C (2000,-)
2 x Hadice B (4736,-)
2 x Hadice C (3070,-)
6 x Zásahový oblek Deva Fireman III/1 (82110,-)
7 x Zásahová obuv Haix Fire Flash (45318,-)
3 x Tlaková lahev do dýchacího přístroje Pluto (28524,-)
2 x Zásahová přilba Halley F1 SA (10998,-)
1 x Generální oprava hasičské stříkaPS12(60000,-)
1 x Repase automobilního žebříku IFA W50 (190400,-)
1 x Štípač pedálů CU 40005 Holmatro (80000,-)
1 x Naviják SW E 16 na automobil Liaz (95000,-)
10 x Zásahové rukavice (20750,-)
4 x Zásahové boty (18000,-)
15 x Pracovní stejnokroj PSII(19950,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

180 000 Kč

126 000,00 Kč

50 000,00 Kč

66 900 Kč

46 830 Kč

35 000,00 Kč

186 500 Kč

130 550 Kč

35 000,00 Kč

115 600 Kč

80 920 Kč

35 000,00 Kč

10 000 Kč

7 000 Kč

7 000,00 Kč

166 950 Kč

116 865 Kč

35 000,00 Kč

60 000 Kč

42 000 Kč

15 000,00 Kč

424 100 Kč

296 870 Kč

50 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

137.

Velemyšleves

00556467

LN

V

138.

Veliká Ves

00262188

CV

V

139.

Velká Bukovina

00555886

DC

V

140.

Velké Březno

00267139

UL

II/1

141.

Velké Chvojno

66109973

UL

V

Specifikace požadavku
10 x Zásahová hadice Pyrotex (16190,-)
10 x Zásahová hadice Pyrotex B75 (24780,-)
2 x Proudnice nástřiková (2700,-)
1 x Hydrantový nástavec (5520,-)
1 x Rozdělovač s kulovým uzávěrem (7284,-)
1 x žebřík nastavovací 4dílný (20843,-)
1 x Proudnice kombinovaná VIPER (11470,-)
2 x Savice fire elastik (9738-)
10 x rukavice Ruby (7190,-)
10 x Opasek (3110,-)
10 x Šle + čepice s kšiltem (1942,-)
6 x Zásahová holeňová obuv (10536,-)
2 x Záchraný oblek ZAHAS Economy (17600,-)
2 x Zásahová přilba MSA Gallet F1 SF (15160,-)
1 x plovoucí čerpadlo PH (28350,-)
1 x Motorová pila Husqarna 350 (13990,-)
15 x Požární hadice izolovaná C52 (21780,-)
15 x Požární hadice izolovaná B75 (32850,-)
4 x Savice PH 110/2500 (7500,-)
2 x Rozdělovač kulový (10710,-)
6 x Zásahový oděv ZAHAS Economy (52830,-)
6 x Polohovací opasek AP 1/1 (10890,-)
10 x Zásahové obleky (180000,-)
1 x plovoucí čerpadlo (50000,-)
1 x Sada 4ks hliníkových žebříků (30000,-)
1 x Hadice vysokotlaká + proudnice (40000,-)
1 x Čerpadlo Ziegler (200000,-)
15 x Hadice C (60000,-)
10 x Hadice B (45000,-)
10 x Savice (50000,-)
1 x Rambojet (15000,-)
1 x Turbojet (10000,-)
1 x Motorová pila (15000,-)
5 x Přilby Gallet (50000,-)
1 x Odsávač kouře (50000,-)
5 x Zásahová obuv (20000,-)
10 x Reflexní vesty (7000,-)
5 x Horolezecká lana (10000,-)
10 x Rukavice (20000,-)
1 x Centrála (100000,-)
1 x plovoucí čerpadlo (28322,-)
1 x Elektrocentrála 2,5 kW (12000,-)
1 x Motorová pia STIHL (10000,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

110 767 Kč

77 537 Kč

15 000,00 Kč

43 296 Kč

30 307 Kč

15 000,00 Kč

178 900 Kč

125 230 Kč

15 000,00 Kč

952 000 Kč

666 400 Kč

60 000,00 Kč

50 322 Kč

35 225 Kč

20 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

142.

Velké Žernoseky

00264610

LT

V

143.

Velký Šenov

00261734

DC

II/1

144.

Veltěže

00556475

LN

III/1

145.

Verneřice

00261742

DC

III/1

146.

Vilémov

00262200

CV

V

147.

Vilémov

00261769

DC

III/1

148.

Vražkov

00264644

LT

V

Specifikace požadavku
4 x Přilba PAB FIRE (14312,-)
4 x Rukavice A1 (2056,-)
5 x Zásahový kabát (39450,-)
2 x Záchranné lano (2799,-)
2 x Záchranný opasek (2496,-)
1 x Kalové čerpadlo Septik SO1 (6950,-)
1 x Záchranný žebřík (17515,-)
1 x Elektrocentrála (10436,-)
1 x hřebenový zvedák (9800,-)
1 x Ohřívač chladící kapaliny (14186,-)
5 x Zásahový oblek FIREMAN V
2 x Ruční radiostanice HYT TC 700 (14875,-)
6 x Přilba PAB FIRE (21463,-)
2 x Hasičský hák (2737,-)
9 x Zásahové rukavice (9926,-)
1 x Žebřík nastavovací čtyřdílný AL (20843,-)
6 x Zásahový oblek ZAHAS V (51215,-)
3 x Maska CM - 4 (5283,-)
1 x Motorová pila (4000,-)
2 x FÉNIX Kabát (17460,-)
11 x zásahové rukavice (7909,-)
20 x Hadice Pyrotex (64000,-)
8 x Savice AGRO (25600,-)
4 x Proudnice (4000,-)
10 x Zásahové kalhoty ZAHAS II (40522,-)
2 x Přilba Gallet F1 SA (16658,-)
1 x Žebřík hliníkový PROFI HL/217 (9520,-)
1 x Rozdělovač kloubový (7377,-)
1 x Proudnice (1219,-)
2 x Savice 1,6 m (4260,-)
1 x plovoucí přenosné čerpadlo (30000,-)
4 x Hasící přístroj práškový 6kg (3808,-)
3 x Hasící přístroj sěhový 5 kg (7068,-)
2 x Hasící přístroj vodní 9 kg (1780,-)
4 x Kalhoty rybářské (5736,-)
1 x Sací koš Turbo (2618,-)
10 x Ochranná obuv (40460,-)
10 x Ochranná přilba (10710,-)

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

120 000 Kč

84 000 Kč

15 000,00 Kč

105 000 Kč

73 500 Kč

70 000,00 Kč

130 343 Kč

91 240 Kč

35 000,00 Kč

25 369 Kč

17 758 Kč

18 000,00 Kč

93 600 Kč

65 520 Kč

15 000,00 Kč

79 556 Kč

55 689 Kč

35 000,00 Kč

102 180 Kč

71 526 Kč

15 000,00 Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/25Z/2008

P.č.

Obec / Město / Městys

IČ

Okres

JPO

149.

Vrbice

00264652

LT

III/1

150.

Vroutek

00265705

LN

III/1

151.

Vršovice

00831841

LN

V

152.

Zabrušany

00266647

TP

III/1

153.

Žalany

00266655

TP

III/1

154.

Žatec

00265781

LN

V

155.

Žiželice

00265772

LN

V

Specifikace požadavku
7 x Hadice Pyrotex PES-R C52 se spojkami (11335,-)
4 x Hadice PES-R B75 (9912,-)
2 x Svítilna dualní nabíjecí DL (5373,-)
2 x Vesta síťová s 2 RP - Hasiči (736,-)
1 x Proudnice C 52 - Tajfun turno (454,-)
1 x Autolékarnička pro hasičská auta (2094,-)
2 x Zásahový kabát ZAHAS VI (15000,-)
4 x Zásahové kalhoty ZAHAS VI (30000,-)
4 x Pracovní oděv PSII (6000,-)
10 x Obuv SH 323 R (34220,-)
4 x Hadice C52 (7044,-)
2 x Vycházková uniforma (8400,-)
6 x Rukavice MEGAN (8454,-)
6 x Kombinéza LEZEC 2 (10614,-)
6 x Svetr (6600,-)
6 x Zásahový oblek - ZAHAS III (59940,-)
3 x Přilba MSA Gallet F1 (23883,-)
3 x Zásahové rukavice - SYDNEY (5526,-)
6 x Kukla NOMEX (3966,-)
2 x Kukla včelařská (952,-)
3 x Zásahové rukavice - Crystal (5676,-)
2 x Zásahový kabát ZAHAS V (13800,-)
2 x Zásahová přilba Schubert (6890,-)
10 x zásahové rukavice Sydney (18420,-)
4 x ZAHAS II komplet ( 38396,-)
4 x Přilba Gallet F1 Sa (33908,-)
4 x Obuv VESUV (11856,-)
10 x Rukavice Kevlonové (3540,-)
10 x Sekera hasičská (3550,-)
1 x žebřík profi AL/220

CELKEM

Celkové náklady

Požadovaná částka
(70%)

Poskytnutý příspěvek

29 906 Kč

20 934 Kč

21 000,00 Kč

51 000 Kč

35 700 Kč

35 000,00 Kč

49 664 Kč

34 765 Kč

15 000,00 Kč

25 668 Kč

17 968 Kč

18 000,00 Kč

100 000 Kč

70 000 Kč

35 000,00 Kč

46 000 Kč

32 200 Kč

15 000,00 Kč

100 000 Kč

70 000 Kč

15 000,00 Kč

19 027 680 Kč

13 126 762 Kč

4 561 500,00 Kč

Příloha č. 2 k usnesení č. 16/25Z/2008

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva
o poskytnutí daru
Číslo dárce :
Číslo obdarovaného :

Smluvní strany
Dárce:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého
kraje
telefon, fax
: 475 657 525, 475 657 570
e-mail
: franek.j@kr-ustecky.cz

a
Obdarovaný:
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
se sídlem:
jednající:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Praha 8, Křižíkova 4-6, PSČ 186 50
RNDr. Jiřím Zdobnickým, jednatelem a ředitelem
458 05 202
CZ 458 05 202
ČSOB a.s., Na příkopě 14, Praha 1
číslo účtu: 576658913/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
11856
Zástupce pro věcná jednání :
Mgr. Bohumír Bartušek
telefon, fax
: 224 894 419, 224 894 423
e-mail
: bartusek@svt.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DARU
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Příloha č. 2 k usnesení č. 16/25Z/2008
Článek I.
Poskytnutí daru
1. Dárce poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .……………..
ze dne 30. 4. 2008 obdarovanému dar ve výši 1.785.000,- Kč (slovy: Jedenmilionsedmsetosmdesátpěttisíc korun českých) za účelem realizace spuštění a provozu
clearingového centra IDS Ústeckého kraje dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této
smlouvy, která tvoří její nedílnou součást (dále jen „Projekt“) . Obdarovaný dar přijímá.
2. Dar je poskytován 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
3. Dárce uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení obdarovaného.
Obdarovaný prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy informoval dárce o všech jím
přijatých podporách 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. Jejich objem činí ……………………
Dárce na základě takto poskytnutých informací konstatuje, že finanční objem obdarovaným
přijatých výše označených podpor de minimis umožňuje poskytnutí daru uvedeného v této
smlouvě v rámci pravidla de minimis.

Článek II.
Financování
1. Dar se bude (závazný ukazatel) podílet na skutečných celkových uznatelných nákladech
Projektu ve výši 100 %. Celková výše daru, kterou je dárce obdarovanému povinen podle
této smlouvy poskytnout je uvedena v čl. I. smlouvy. Celkové uznatelné náklady Projektu činí
1.785.000 Kč vč. DPH.
2. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu daru ve vztahu ke skutečným nákladům
realizovaného Projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 1 čl. II.
smlouvy), je obdarovaný prostředky, o které byl dohodnutý podíl daru překročen, povinen
vrátit. Tyto prostředky obdarovaný poukáže zpět na účet dárce, z něhož mu byly poskytnuty,
a to současně při předložení závěrečné zprávy.
3. Dar je poskytován účelově (viz čl. I.) a lze jej použít pouze na úhradu uznatelných nákladů
přímo souvisejících s realizací Projektu.
4. Dar bude poskytnut bezhotovostním převodem do 30 dnů od uzavření smlouvy na účet
obdarovaného uvedeného v záhlaví smlouvy pod účelovým znakem (UZ) č. 30.

Článek III.
Práva a povinnosti
1. Obdarovaný je povinen :
a. vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu v souladu s touto smlouvou.
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b. vést a sledovat poskytnuté prostředky darem v odděleném účetnictví, pod daným
účelovým znakem (UZ), vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše daru, tak i z hlediska
nákladů celého Projektu.
c. provádět kroky v zapojování dopravců tak, aby CC bylo schopné provozu v příštích
létech poté, co budou poskytnuté prostředky spotřebovány.
d. předložit dárci závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování a to do jednoho měsíce po
ukončení realizace Projektu, nejpozději do 31. 5. 2009.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení obdarovaného
číslo daru (číslo smlouvy dárce uvedené na 1. straně)
popis realizace Projektu
přínos Projektu
celkové zhodnocení Projektu
vyúčtování poskytnutého daru, včetně účelového znaku.

Závěrečné vyúčtování čerpání daru musí obsahovat:
- přehled všech příjmů a výdajů Projektu
- přehled výdajů Projektu hrazených z daru
e. uvádět viditelně na hmotných výstupech a účetních dokladech souvisejících s realizací
Projektu, že projekt byl realizován s finanční podporou Ústeckého kraje.
f. informovat dárce neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, o všech změnách, týkajících
se identifikace obdarovaného nebo realizace podpořeného Projektu.
g. vrátit nevyčerpanou část daru zpět na účet dárce, z něhož mu byl poskytnut v případě,
že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené v bodě 1 článku II.
této smlouvy a to současně při předložení závěrečné zprávy.
h. pokud obdarovaný dar na stanovený účel nevyčerpá, vrátí nevyčerpanou částku dárci
na jeho účet nejpozději do 30. 12. příslušného kalendářního roku, ve kterém měl dar
čerpat.
i.

vrátit poskytnutý dar zpět na účet dárce, z něhož byl dar na realizaci Projektu
poskytnut, v případě, že se Projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode
dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat dárce o vrácení
daru.

2. Dárce je povinen:
a. poskytnout obdarovanému veškeré jemu dostupné podklady a pomoc při získávání
nezbytné spolupráce smluvních dopravců Ústeckého kraje při plnění povinností
obdarovaného. Zejména bude informovat své jednotlivé smluvní dopravce o realizaci
Projektu s tím, že je nutné poskytnout obdarovanému údaje o způsobu odbavení
cestujících a technických zařízeních používaných k odbavení.
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b. vzít na vědomí, že do clearingového systému mohou vstoupit pouze ti dopravci, kteří
splní „Podmínky pro vstup dopravců do systému clearingu“, uvedené v části C tohoto
materiálu.

3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran:
a. v případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno dárcem jako porušení

rozpočtové kázně, bude dárce postupovat dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno
obdarovanému vrátit dárci zpět dar ve výši částky neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků a bude vyměřeno příslušné penále ve výši 1 promile denně
z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
b. dárce je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na obdarovaném

vrácení daru a obdarovaný je povinen na výzvu dárce prostředky poskytnuté darem
vrátit ve lhůtě stanovené dárcem. V případě prodlení obdarovaného s vrácením
prostředků poskytnutých darem, je dárce oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků z
prodlení nebo penále.

Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Dárce je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud obdarovaný:

a. neplní své závazky stanovené touto smlouvou,
b. učinil nepravdivé nebo neúplné informace,
V případě odstoupení od smlouvy ze strany dárce je obdarovaný povinen vrátit dárci dar do
poskytnuté výše. Před odstoupením od smlouvy může dárce bez předchozího upozornění
pozastavit vyplácení daru.
2. Obdarovaný může odstoupit od smlouvy na základě svého písemného prohlášení, a to jen

z důvodu, že nemůže splnit závazky ze smlouvy o poskytnutí daru. V takovém případě je
povinen neprodleně vrátit dárci dar, který mu byl poskytnut.

Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že dárce, jako orgán územní samosprávy, je

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

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
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uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
•

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. Obdarovaný souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, názvu

Projektu a výše poskytnutého daru a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného
informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Využití daru podléhá režimu veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.,

v platném znění, ze strany dárce. Obdarovaný je povinen umožnit pověřeným pracovníkům
dárce provádět kontrolu čerpání a využití prostředků daru a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a

číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá

ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Dárce potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého

kraje usnesením č. …/…./…… ze dne 30. 4. 2008.
7. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
8. Smlouva obsahuje následující přílohy, které tvoří její nedílnou součást:
•

Příloha č. 1 – Projekt spuštění a provozu clearingového centra IDS Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne …………….

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

……………………………………..
RNDr. Jiří Zdobnický
jednatel a ředitel

(dárce)

(obdarovaný)
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Příloha č. 1 smlouvy

ČÁST A
Projekt spuštění a provozu clearingového centra
IDS Ústeckého kraje
I.
Spuštění a provoz clearingového centra IDS Ústeckého kraje bude ověřen v pilotním projektu
vzájemného uznávání bezkontaktních čipových karet (dále jen „BČK“) mezi dvěma dopravci,
kteří zajišťují pro Ústecký kraj dopravu v závazku veřejné služby, a to Dopravní podnik měst
Mostu a Litvínova, a.s. a ČSAD Slaný, a.s.
II.
1. Obdarovaný:
a) v části vlastního provozování clearingového centra:
(i) zajistí a bude provozovat takové technické, programové a jiné potřebné vybavení,
které:
− zajistí řádnou evidenci vzájemných pohledávek a závazků vzniklých mezi
držiteli bezkontaktních čipových karet (BČK) a dopravci IDS Ústeckého kraje
(případně i dalšími subjekty1),
− zajistí podklady pro finanční vyrovnání těchto pohledávek a závazků mezi
dopravci IDS Ústeckého kraje a to v souladu s technickou specifikací uvedenou
v části B tohoto materiálu;
(ii) zprostředkuje platby uvnitř systému tak, aby jednotliví dopravci IDS Ústeckého
kraje (případně i další subjekty) si vyrovnávali své finanční pohledávky (případně
závazky) prostřednictvím clearingového centra pouze rozdílem mezi pohledávkami
a závazky vůči všem ostatním dopravcům IDS Ústeckého kraje;
(iii) zajistí nezbytné interface mezi clearingovým centrem a databází dopravců nejen na
straně clearingového centra, ale i na straně dopravců,
b) v části poradenství:
(i) zpracuje studii, která popíše aktuální situaci ve způsobu zajištění odbavení
u jednotlivých smluvních dopravců Ústeckého kraje a na základě této studie bude
realizovat vhodné postupy, jež bude konzultovat s dárcem, k začlenění těchto
dopravců mezi dopravce IDS Ústeckého kraje;
(ii) bude provádět aktivní politiku v oblasti zapojování dopravců do IDS Ústeckého
kraje;
2. Harmonogram realizace
• testovací provoz CC: od 1. 5. 2008
• rutinní provoz CC: od 1. 7. 2008
• zpracování studie dle bodu 1. písm. b) odst. (i) a předání dárci k připomínkám: do 15. 4.
2009
• zapracování připomínek dárce ke studii a předání studie dárci; zapracováním připomínek
se považuje studie za akceptovanou: do 15. 5. 2009
1

Pokud budou dále v textu zmíněni „dopravci IDS Ústeckého kraje“, rozumí se tím „dopravci IDS Ústeckého kraje
(případně i další subjekty)“ pokud takové subjekty budou využívat BČK vydané dopravci IDS Ústeckého kraje
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ČÁST B
Technická specifikace
Clearingové centrum IDS Ústeckého kraje bude plnit tyto základní funkce:
§ bude zpracovávat data různých partnerů
§ bude neutrální, partnerům bude navzájem zpřístupňovat pouze nezbytná data
§ bude zajišťovat zabezpečený přenos dat mezi dopravci IDS Ústeckého kraje uznávajícími
platby z elektronické peněženky a centrem vč. kontroly jejich úplnosti
§ bude zajišťovat zabezpečený přenos dat mezi dopravci IDS Ústeckého kraje uznávajícími
předplacené kupóny v rámci IDS Ústeckého kraje a centrem vč. kontroly jejich úplnosti
§ přenos dat bude realizovat s využitím přesně specifikovaných souborů, protokolů a jiných
prostředků
§ bude provádět kontroly vstupních dat
§ bude přesně vyčíslovat vzájemné závazky dopravců IDS Ústeckého kraje vyplývající
z použití elektronických peněženek a předplacených kupónů v rámci IDS Ústeckého kraje
(tj. určovat částky převáděné mezi dopravci IDS Ústeckého kraje)
§ bude zpracovávat transakce zatížené různou hodnotou DPH
§ bude zajišťovat zpracování ve lhůtách dohodnutých v rámci IDS Ústeckého kraje
§ bude umožňovat denní zpracování dat
§ bude umožňovat uživatelům prohlížení výsledků zpracování v rámci jejich přístupových
práv
§ bude poskytovat dopravcům IDS Ústeckého kraje plnou kontrolu nad veškerými daty
týkajícími se aplikací na těchto kartách a transakcí provedených s těmito kartami včetně
dat pořízených u jiných dopravců IDS Ústeckého kraje, zejména umožní průběžné
sledování celkové částky závazků vydavatelů BČK vyplývající z nevypořádaných částek
vydaných elektronických peněz
§ bude poskytovat online přístup k informacím v clearingovém centru (ověřování stavu
nahrávání, chybějící data, ...)
§ bude vytvářet podklady pro účetní doklady a statistiky
§ bude umožňovat uložení účetních sestav v elektronické podobě (např. exportem do
Excelu, PDF apod.)
§ bude podporovat účetní operace (připravovat návrhy účetních dokladů vč. podrobných
elektronických výstupů, případně je na základě smlouvy o uznávání dokladů za dopravce
IDS Ústeckého kraje vystavovat)
§ bude umožňovat držitelům karet prostřednictvím webového klienta přístup k některým
operacím (např. zůstatek elektronické peněženky na BČK)
§ bude zajišťovat správu uživatelů a partnerů
§ bude aktualizovat a distribuovat globální seznamy
o partnerů v systému
o povolených zařízení
o zakázaných karet
§ bude zpřístupňovat nápovědu uživatelům a držitelům karet v potřebném rozsahu
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§
§

bude umožňovat zapojení do zúčtování i nedopravním subjektům
bude umožňovat komunikaci s obdobnými clearingovými centry sousedních regionů

Clearingové centrum IDS Ústeckého kraje bude zejména:
§ hlídat zákonem stanovené limity (dle §19 zákona č. 124/2002 Sb. o platebním styku, odst.
1) - sledovat celkovou částku závazků vydavatelů BČK vyplývající z nevypořádaných
částek vydaných elektronických peněz a v případě překročení daného limitu vydávat
upozornění, a to tak, že při dosažení částky 120 mil. Kč vydá pro varování vydavatele
BČK, při dosažení 140 mil. Kč pak zašle vydavateli BČK důraznou výstrahu, na základě
které pak bude moci vydavatel BČK učinit opatření k zamezení překročení zákonného
limitu
§ tvořit zákonem vyžadované sestavy související s používáním elektronických peněz (dle
§19 zákona č. 124/2002 Sb. o platebním styku, odst. 2) – objem vydaných elektronických
peněz za obsluhou volitelné období
§ poskytovat podklady pro vyrovnání závazků jednotlivých dopravců IDS Ústeckého kraje
vůči ostatním dopravcům IDS Ústeckého kraje vzniklých na základě poskytnutí služby
proti platbě z elektronické peněženky nebo při použití platného předplaceného kupónu
§ muset zamítnout transakci provedenou blokovanou (neplatnou) kartou po uplynutí
dohodnuté doby od blokace
§ umožňovat komunikaci s jednotlivými dopravci IDS Ústeckého kraje přijímajícími platby
z elektronické peněženky nebo akceptujícími předplacené kupóny ve formátu daném
přílohou této zadávací dokumentace
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ČÁST C
Podmínky pro vstup dopravců do systému clearingu
1. Bezkontaktní čipové karty, clearingový systém
V systému mohou fungovat pouze BČK a aplikace na nich, u nichž je otestována vzájemná
interoperabilita na všech užívaných odbavovacích zařízeních.
Příslušný seznam bude průběžně doplňován.

2. Vybavení dopravce
Dopravce má po stránce materiálních i lidských zdrojů zabezpečeny následující činnosti:

2.1. Odbavení cestujících prostřednictvím bezkontaktních čipových karet
Dopravce má odbavovací zařízení, která cestujícím umožňují používat BČK s elektronickou
peněženkou a elektronickými kupóny ve formátu BČK, který je v systému povolen.

2.2. Přenos dat z předprodejních míst a odbavovacích zařízení
Dopravce má vybudován funkční systém přenosu dat z odbavovacích zařízení na svoje určené
pracoviště2, které je vybaveno vhodným systémem na shromažďování těchto dat. Způsob přenosu
není určen (PCMCIA, GPRS přenosy, WIFI přenosy apod.).
Přenos dat je organizován tak, aby data do clearingového centra byla dodána (viz 2.3) jak
z předprodejních míst, tak z odbavovacích zařízení do určené lhůty3.

2.3. Komunikace s clearingovým systémem
Dopravce má vybudován systém předávání dat do clearingového centra z určeného pracoviště
(určených pracovišť). Toto pracoviště je schopno vyhodnocovat stav nahrávání dat do
clearingového systému a přijímat a realizovat včas opatření k doplnění chybějících dat.
Dopravce má určeno pracoviště a pověřené pracovníky, kteří zodpovídají za přebírání informací
dat z clearingu vč. vlastního vyúčtování.

3. Smluvní a legislativní zabezpečení
3.1. Povolení k vydávání elektronických peněz
V případě, že dopravce vydává BČK s elektronickou peněženkou, kterou akceptují i jiní dopravci
nebo v případě, že tak hodlá učinit, musí mít povolení ČNB k vydávání elektronických peněz
podle zákona č. 124/2002 Sb. v platném znění4.

3.2. Smlouvy s ostatními účastníky clearingu
Nový účastník clearingu musí s ostatními (existujícími) účastníky clearingu uzavřít příkazní
smlouvy na dobíjení elektronických peněženek na BČK a vzájemné smlouvy o akceptaci
elektronických peněženek na BČK5.
2

Takových pracovišť může dopravce zřídit víc.
V praxi se osvědčila devítidenní lhůta, ta respektuje i fakt, že v případě poruchy musí data vyčíst výrobce zařízení
(rezerva musí být nejméně tři dny).
4
Vzory připravené žádosti a podporu dopravců v této činnosti zajišťuje obdarovaný.
5
Vzory připravené žádosti a podporu dopravců v této činnosti zajišťuje obdarovaný.
3
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3.3. Smlouva s provozovatelem clearingu
Nový účastník clearingu uzavře s provozovatelem clearingu (obdarovaným) smlouvu o využívání
služeb clearingového centra. Jednou z podmínek uzavření takové smlouvy bude závazek
dopravce k úhradě částky, která bude použita na úhradu nákladů provozu clearingového centra.

3.4. DPH
DPH se z částek uložených na elektronické peněžence platí podle období, do něhož spadá
přeprava (nikoliv dobíjení elektronické peněženky). To plyne ze stanoviska MF a z toho, že
elektronická peněženka BČK může být v systému obecně použita i k placení mezinárodního
jízdného. Nový účastník clearingu musí tento postup akceptovat.

4. Testovací období
4.1. Předávání dat do testovacího prostředí clearingového systému
Po té, co dopravce splnil podmínky6 specifikované v bodech 2.1, 2.2 a 2.3, proběhne proškolení
zaměstnanců zodpovědných za komunikaci s clearingovým centrem. Po ukončení školení musí
dopravce cca jeden měsíc dodávat data do testovacího prostředí clearingového centra. V případě,
že dopravce je vydavatelem BČK, dodává data z rutinního provozu. V případě, že dopravce
dosud nebyl vydavatelem BČK, musí navíc v rutinním provozu používat testovací BČK.
Během testování se porovnávají výsledky dopravce ze systému sběru dat (viz 2.2) a výsledky
clearingového centra.

4.2. Akceptační test
Akceptační test je obdobný testovacímu provozu a trvá minimálně dva dny. V tomto období musí
být dosaženo shody mezi výsledky dopravce a výsledky clearingového centra.

5. Rutinní provoz
5.1. Předávání dat do clearingového systému
Dopravce prostřednictvím pověřených pracovníků zajišťuje dodávky dat do clearingového centra.

5.2. Přebírání výsledků měsíční závěrky
Dopravce prostřednictvím pověřených pracovníků přebírá výsledky zpracování z clearingového
centra včetně dokladů, které byly v clearingovém centru vystaveny jeho jménem, a dokladů,
které clearingové centrum vystavilo jménem jiných účastníků clearingu a které jsou mu
adresovány.

5.3. Způsob realizace finančních závazků
Platby mezi účastníky clearingu jsou u každého z nich shrnuty do jediné platby, která proběhne
mezi ním a clearingovým centrem do smluvně určené doby.

6

Obdarovaný poskytuje dopravcům metodickou podporu při zabezpečení uvedených požadavků.
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Příloha č. 3 k usnesení č. 17/25Z/2008
SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZKY NA PROVOZOVÁNÍ VEŘEJNÉ
ŽELEZNIČNÍ REGIONÁLNÍ DOPRAVY NA LINCE ČESKÁ LÍPA – LOVOSICE – LOUNY –
POSTOLOPRTY
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
ÚSTECKÝ KRAJ,
IČ:
708 92 156,
se sídlem:
Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118, PSČ 400 02,
zastoupený:
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800,
(dále jen „Ústecký kraj“)
a
LIBERECKÝ KRAJ
IČ:
708 915 08,
se sídlem:
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
zastoupený:
Petrem Skokanem, hejtmanem Libereckého kraje
bankovní spojení: [bude doplněno], číslo účtu [bude doplněno],
(dále jen „Liberecký kraj“, společně s Ústeckým krajem dále jen „Smluvní strany“)
Článek 1.
Předmět a právní povaha smlouvy
1.1

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při koordinaci
společného postupu při (i) přípravě, (ii) vyhlášení a (iii) realizaci zadávacího řízení směřujícího k uzavření
Smlouvy o závazku veřejné služby pro provozování veřejné železniční regionální dopravy na lince Česká
Lípa – Lovosice – Louny – Postoloprty, v předmětném zadávacím řízení vybraným dopravcem. Linka je
součástí zadávacího řízení na oblast, resp. skupinu linek „regionální síť Litoměřicko-Lounsko“ (dále též
„zadávací řízení“), která bude splňovat požadavky stanovené právními předpisy, zejména § 5 vyhlášky
Ministerstva dopravy č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o
vymezení souběžné veřejné osobní dopravy.

1.2

Smluvní strany ve vzájemné shodě sjednaly společný návrh rozsahu výkonů provozu veřejné železniční
regionální dopravy na lince Česká Lípa – Lovosice – Louny – Postoloprty (dále jen „Linka“) v rámci
jízdního řádu navrženého pro období 2009/2010, který je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří
její nedílnou součást (dále jen „Navrhovaný rozsah jízdního řádu“).

1.3

Tato smlouva je smlouvou veřejnoprávní, uzavřená ve smyslu § 24 a násl. zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu § 159 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to ke splnění konkrétního úkolu, kterým je
v daném případě zajištění společné dopravní obslužnosti v územních obvodech smluvních stran.

1.4

Smluvní strany konstatují, že Linka je vedena v délce [bude doplněno] km na území obvodu Libereckého
kraje a v délce 78,8 km na území obvodu Ústeckého kraje.

1.5

Smluvní strany konstatují, že Smlouva o závazku veřejné služby pro provozování veřejné železniční
regionální dopravy na Lince se uzavře na dobu určitou s platností na 12 let.

1.6

Smlouva o závazku veřejné služby na Lince bude uzavřena mezi oběma smluvními stranami na straně
jedné a vybraným uchazečem na straně druhé.
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Článek 2.
Organizace zadávacího řízení a jeho právní povaha
2.1

Smluvní strany prohlašují, že zadávací řízení bude realizováno podle zásad transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace v souladu se Směrnicí Rady č. 2004/18/ES.

2.2

Smluvní strany sjednávají, že přípravou, vyhlášením a realizací zadávacího řízení pověřují Ústecký kraj.
Ústecký kraj prohlašuje, že toto pověření přijímá a že zadávací řízení připraví, vyhlásí a realizuje
v souladu s dotčenými právními předpisy a touto Smlouvou.

2.3

Základem koncepce zadávacího řízení je Navrhovaný rozsah jízdního řádu.

2.4

Konkrétní cenové podmínky pro provoz Linky budou zpracovány a smluvními stranami odsouhlaseny před
vyhlášením zadávacího řízení.
Článek 3.
Podkladové materiály pro zadávací řízení

3.1

Podkladovými materiály pro zadávací řízení jsou:
3.1.1 Navrhovaný rozsah jízdního řádu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy,
3.1.2 časový harmonogram pro přípravu a realizaci zadávacího řízení, který tvoří přílohu č. 2 této
Smlouvy.

3.2

Pro přípravu a realizaci zadávacího řízení jsou podkladové materiály uvedené v odstavci 3.1 tohoto článku
určující. Jejich případné doplnění a/nebo změny vyžadují předchozí souhlas obou smluvních stran.
Článek 4.
Spolupráce smluvních stran

4.1

Smluvní strany se zavazují, že si po dobu trvání této Smlouvy budou vzájemně poskytovat součinnost
umožňující řádné a včasné dosažení touto Smlouvou zamýšleného účelu, v rámci čehož ustanovují
kontaktní osoby pro účely realizace této Smlouvy, kterými jsou:
4.1.1 za Liberecký kraj: Ing. Stanislava Jakešová, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého
kraje, tel: 00420 485 226 471, fax: 00420 226 272, e-mail: stanislava.jakesova@kraj-lbc.cz a/nebo
Petr Prokeš, jednatel společnosti KORID LK, tel: 00420 485 226 648, fax: 00420 485 226 272, email: prokes.koridlk@kraj-lbc.cz
4.1.2 za Ústecký kraj: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého
kraje, tel.: 475 657 525, fax: 475 657 570, e-mail: doprava@kr-ustecky.cz a/nebo vedoucí oddělení
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje, tel.: 475 657 525, fax: 475 657 570, e-mail:
doprava@kr-ustecky.cz
4.1.3 a které jsou současně pověřeny k realizaci této Smlouvy v odstavcích 2.4, 3.2, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5
a 4.3.

4.2

Smluvní strany sjednávají, že supervizi nad projektem zadávacího řízení nese Ústecký kraj. Supervizí se
ve smyslu této Smlouvy rozumí, že Ústecký kraj:
4.2.1 zajistí přípravu a realizaci zadávacího řízení včetně časového harmonogramu realizace tohoto
řízení provedením všech k tomu nezbytných úkonů včetně vytvoření zadávací dokumentace, a to
za součinnosti druhé smluvní strany,
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4.2.2 bude druhou smluvní stranu včas informovat o všech zamýšlených krocích v rámci své činnosti dle
odstavce 4.2.1 tohoto článku Smlouvy a konzultovat s nimi svůj postup,
4.2.3 včas si vyžádá od druhé smluvní strany veškeré podklady a informace nezbytné k přípravě a
realizaci zadávacího řízení, což druhá smluvní strana bere na vědomí a prohlašuje, že vyvine
veškeré úsilí k tomu, aby požadavkům Ústeckého kraje řádně a včas vyhověla,
4.2.4 povede v zastoupení druhé smluvní strany v rámci zadávacího řízení veškerou komunikaci se
zájemci, resp. jakýmikoliv třetími osobami, kterým bude ve shodě s druhou smluvními stranou
poskytovat veškerá vysvětlení a další související informace, o čemž bude v průběhu celého
zadávacího řízení vždy neprodleně informovat i druhou smluvní stranu, ledaže by se dotčené
vysvětlení či jiná související informace týkala výhradně této smluvní strany, která v takovém
případě sama ve věci rozhodne; v rámci komunikace Ústeckého kraje se zájemci a/nebo třetími
osobami platí, že druhá smluvní strana je povinna své připomínky k návrhům vyjádření Ústeckého
kraje připravit, odůvodnit a doručit Ústeckému kraji do 20 dnů ode dne obdržení relevantních
podkladových materiálů včetně návrhu Ústeckého kraje, jinak platí, že s návrhem Ústeckého kraje
souhlasí,
4.2.5 povede o celém průběhu zadávacího řízení (o všech úkonech v rámci něho provedených) přesný
a chronologicky řazený zápis, který bude vždy při provádění jednotlivého zápisu předkládat jako
návrh druhé smluvní straně k písemnému odsouhlasení; bez předchozího písemného
odsouhlasení smluvními stranami se návrh zápisu nemůže stát součástí celkového zápisu.
4.3

Ústecký kraj prohlašuje, že v rámci své supervize nad projektem zadávacího řízení bude vždy Liberecký
kraj řádně a včas informovat o veškerých okolnostech důležitých pro průběh zadávacího řízení a bez jeho
předchozího schválení nebude provádět žádné s tím související úkony.

4.4

Otevírání došlých nabídek provede Ústecký kraj za účasti pověřeného zástupce Libereckého kraje, za
Ústecký kraj vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje, za
Liberecký kraj Ing. Petra Prokeše, jednatele společnosti KORID LK. Formálními podmínkami pro
hodnocení nabídek je (i) jejich vyhotovení v českém jazyce, vždy ve třech originálních exemplářích, (ii)
podpis nabídky formou úředně ověřeného podpisu žadatele, tj. osobou oprávněnou jednat jménem
žadatele, příp. na základě připojené plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele a úředně ověřeným
podpisem zplnomocněného zástupce žadatele. Ústecký kraj bezprostředně po otevření nabídek doručí
Libereckému kraji jedno vyhotovení všech došlých nabídek na vědomí s tím, že ke každé nabídce připojí
(i) své stanovisko k tomu, zda u dané nabídky a daného zájemce byly splněny předpoklady a požadavky
stanovené dotčenými právními předpisy a předmětným zadávacím řízením, (ii) svůj návrh k další dispozici
s nabídkou, tj. její hodnocení nebo vyloučení a (iii) svůj návrh hodnocení nabídky a žadatele, přiměřenosti
cen a návrhu rozhodnutí na výši příspěvku. Liberecký kraj do 20 pracovních dnů ode dne splnění
povinnosti Ústeckého kraje podle předchozí věty doručí Ústeckému kraji buď písemný souhlas s návrhem
postupu Ústeckého kraje nebo písemné připomínky nebo návrhy změn. Platí, že pokud Liberecký kraj
připomínky nebo návrhy změn ve stanovené lhůtě neučinil a Ústeckému kraji nedoručil, s návrhem
postupu Ústeckého kraje souhlasí.

4.5

Rozhodnutí o výběru nabídky učiní smluvní strany ve vzájemné shodě. Oznámení o výsledku zadávacího
řízení provede Ústecký kraj. Nebude-li mezi smluvními stranami nalezena shoda ohledně výběru nabídky
ani ve lhůtě 90 dnů od zahájení hodnocení nabídek, bude zadávací řízení zrušeno, ledaže by smluvní
strany písemně ujednaly jinak. Zrušením zadávacího řízení dochází ke zrušení i této Smlouvy.

4.6

Každá ze smluvních stran je oprávněna požádat druhou smluvní stranu o jakoukoliv informaci týkající se
činnosti dožádané smluvní strany při plnění této Smlouvy; dožádaná smluvní strana je povinna takovou
informaci bez zbytečného odkladu dožadující smluvní straně bezplatně poskytnout.
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Článek 5.
Zásady financování a náklady
5.1

Liberecký kraj prohlašuje, že v rámci svého rozpočtového hospodaření má (i) k dosažení účelu této
Smlouvy a k (ii) zajištění úhrady prokazatelné ztráty z provozu Linky na úseku jeho územního obvodu
vyčleněny dostatečné finanční prostředky (dle článku 5.3 této Smlouvy).

5.2

Ústecký kraj prohlašuje, že v rámci svého rozpočtového hospodaření má a zavazuje se, že bude mít (i)
k dosažení účelu této Smlouvy a k (ii) zajištění úhrady prokazatelné ztráty z provozu Linky na úseku jeho
územního obvodu vyčleněny dostatečné finanční prostředky (dle článku 5.3 této Smlouvy).

5.3

Smluvní strany ve vzájemné shodě a v souladu se zadávací dokumentací provedou před udělením
zakázky konečný odhad nákladů a stanoví předpokládanou výši prokazatelné ztráty (dále jen „Konečný
odhad“). Pokud v rámci zadávacího řízení nebude možné vybrat nabídku, která ve vztahu k výši
prokazatelné ztráty překračuje Konečný odhad o více než 10% bodů (dále jen „Překročení odhadu“), může
každá ze smluvních stran navrhnout zrušení zadávacího řízení, nebude-li mezi smluvními stranami ve
lhůtě 90 dnů od zjištění Překročení odhadu písemně sjednán kompenzační mechanismus k vyrovnání
rozdílu mezi Překročením odhadu a Konečným odhadem. Zrušením zadávacího řízení dochází i
ke zrušení této Smlouvy.

5.4

Smluvní strany prohlašují, že budou plnit své platební povinnosti plynoucí z této Smlouvy a posléze z
uzavřené Smlouvy o závazku veřejné služby přímo vybranému dopravci a to způsobem a ve lhůtě tam
stanoveným.
Smluvní strany sjednávají, že každá z nich bude hradit tu částku, kterou v rámci vybrané nabídky
dopravce pro příslušný (konkrétní smluvní straně příslušející) úsek Linky a objem výkonů navrhl, resp. tu
částku, která bude inkorporována do smlouvy o závazku veřejné služby.

5.5

Smluvní strany konstatují, že ve Smlouvě o závazku veřejné služby odpovídajícím způsobem zohlední
sankce za vadné výkony vybraného dopravce v rámci provozu Linky s tím, že konkrétní opatření pro
případ vadných výkonů v rámci provozu Linky ze strany vybraného dopravce navrhne při přípravě návrhu
Smlouvy o závazku veřejné služby Ústecký kraj.

5.6

Smluvní strany shodně prohlašují, že náklady, které jim v souvislosti s přípravou a realizací zadávacího
řízení vzniknou, nesou sami s tím, že (i) takto vynaložené náklady týkající se výlučně jedné smluvní
strany nese taková smluvní strana sama a (ii) takto vynaložené náklady týkající se obou smluvních stran
(včetně pověřených externích poradců) nesou obě smluvní strany v poměru dopravního výkonu
připadajícího každé smluvní straně na jejím úseku Linky. Pro případ, že jakékoliv smluvní straně
v souvislosti s touto Smlouvou a/nebo v souvislosti se smlouvou o závazku veřejné služby uzavřené ve
smyslu této Smlouvy dodatečně vzniknou náklady v důsledku uložených povinností k tomu oprávněnou
třetí osobou vykonávající kontrolu a dozor nad zadávacím řízením, nesou smluvní strany takto vzniklé
náklady v poměru dopravního výkonu připadajícího dané smluvní straně na jejím úseku Linky; jestliže
však některá ze smluvních stran zavinila dodatečné uložení povinnosti způsobující dodatečný vznik
nákladů, nese takto vzniklé náklady výlučně sama, v případě spoluzavinění obou smluvních stran pak tyto
smluvní strany nesou tyto náklady mezi sebou v poměru k míře zavinění.

5.7

Při jakékoliv změně právních předpisů upravující financování veřejné regionální drážní dopravy a/nebo
změně daňových právních předpisů a/nebo předpisů upravujících výši poplatků za užívání dopravní cesty,
které dopadají na smlouvu o závazku veřejné služby a/nebo na kteroukoliv smluvní stranu (dále jen
„Změna právních předpisů“), zavazují se smluvní strany zahájit mezi sebou dialog za účelem překlenutí
vzniklého stavu. Pro případ, že by se smluvním stranám nepodařilo v přiměřené lhůtě najít společné
východisko, prohlašují, že uzavíraná smlouva o závazku veřejné služby bude obsahovat takové
mechanismy jejího předčasného ukončení, které smluvním stranám pro případ Změn právních předpisů
bez dalšího umožní takovou smlouvu ukončit, aniž by takový postup umožňoval uplatňovat vůči smluvním
stranám nárok na náhradu škody, příp. jakýkoliv jiný sankční nárok.
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5.8

Smluvní strany se zavazují zahájit v dostatečném předstihu před počátkem platnosti nového jízdního řádu
na příslušné období jednání o změnách/doplnění Návrhu rozsahu jízdního řádu s tím, že (i) o změnách
výkonů v rámci Návrhu rozsahu jízdního řádu rozhodují smluvní strany ve vzájemné shodě a (ii) smluvní
strana, která iniciuje jednání a navrhuje změny výkonů seznámí druhou smluvní stranu se svým návrhem
úprav včetně důsledků navržených úprav provozních výkonů na výši plateb provozovateli Linky. Bez
souhlasu obou smluvních stran nelze Navrhovaný rozsah jízdního řádu jakkoliv měnit a/nebo doplňovat.
Při souhlasu obou smluvních stran promítne Ústecký kraj dohodnutou změnu do smlouvy o závazku
veřejné služby; za tímto účelem Ústecký kraj prohlašuje, že uzavíraná smlouva o závazku veřejné služby
bude obsahovat takový mechanismus změn požadovaných výkonů, který smluvním stranám jednostranně
umožní prosadit dohodnutou změnu do textu smlouvy, aniž by takový postup umožňoval uplatňovat vůči
smluvním stranám nárok na náhradu škody, příp. jakýkoliv jiný sankční nárok.
Článek 6.
Zrušení

6.1

Smluvní strana může podat v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů, písemný návrh na zrušení této smlouvy v následujících případech:
a)
bylo-li to v této Smlouvě dohodnuto (viz článek 4.5 a 5.3 této smlouvy),
b)
změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu této veřejnoprávní
Smlouvy, a plnění této Smlouvy nelze na smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě
požadovat
c)
jestliže se tato veřejnoprávní Smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
d)
z důvodu ochrany veřejného zájmu,
e)
jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání této veřejnoprávní Smlouvy
a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by s jejich
znalostí tuto veřejnoprávní Smlouvu neuzavřela.

6.2

Podá-li smluvní strana ze zákonem stanovených důvodů (viz výše) návrh na zrušení této veřejnoprávní
smlouvy a druhá strana s ním vysloví souhlas, veřejnoprávní smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas
druhé ze smluvních stran došel smluvní straně, která návrh podala. Pokud bylo k uzavření této
veřejnoprávní smlouvy třeba souhlasu správního orgánu, vyžaduje se jeho souhlas i ke zrušení
veřejnoprávní smlouvy.

6.3

Pokud některá ze stran se zrušením této veřejnoprávní smlouvy nesouhlasí, může o zrušení veřejnoprávní
smlouvy na žádost smluvní strany, která podala návrh podle odstavce 1, rozhodnout nadřízený správní
orgán.
Článek 7.
Výpověď

7.1

Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět pouze písemnou výpovědí, při dodržení
výpovědní doby tří měsíců ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně této
smlouvy.
Článek 8.
Závěrečná ustanovení

8.1

V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo
nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání.
Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo
nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které
v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo
nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.
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8.2

Změny nebo doplnění této Smlouvy vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními
stranami.

8.3

Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

8.4

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8.5

Součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 – navrhovaný rozsah jízdního řádu
Příloha č. 2 – harmonogram zadávacího řízení

8.6

Tato Smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech s tím, že každá smluvní strana obdrží po dvou
vyhotoveních.

8.7

Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto dle ust. § 35 odst. 2 písm.h) zákona
č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění předpisů pozdějších Zastupitelstvem Ústeckého kraje
dne 30. 4. 2008 č. usnesení …………..

8.8

Liberecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto dle ust. § 35 odst. 2 písm.h) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění předpisů pozdějších Zastupitelstvem Libereckého
kraje dne …………… č.usnesení …………..

8.9

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz
toho připojují své podpisy.

V [bude doplněno] dne: [bude doplněno]

V [bude doplněno] dne: [bude doplněno]
za Liberecký kraj:

za Ústecký kraj:

……………………………………….
……………………………………….
Ústecký kraj
Ing. Jiří Šulc

Liberecký kraj

hejtman Ústeckého kraje

hejtman Libereckého kraje

Petr Skokan

-6-

Příloha 1
Navrhovaný rozsah jízdního řádu

-7-

-8-

-9-

Příloha 2
Harmonogram zadávacího řízení

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Usnesení o společné smlouvě:
Sestavení podkladů k zadávacímu řízení:
Rozeslání podkladů k zadávacímu řízení:
Konec lhůty k podávání nabídek:
Předložení návrhu přidělení zakázky:
Konec lhůty k přidělení zakázky a závazné lhůty:
Udělení zakázky:
Zahájení provozu:

duben 2008
do 31. května 2008
konec června 2008
konec listopadu 2008
začátek prosince 2008
polovina ledna 2009
nejpozději konec února 2009
prosinec 2011

Poznámka: Harmonogram obsahuje pouze minimální časové rezervy pro možná ověřovací řízení a
označuje nejzazší termíny příslušného stadia řízení.
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Příloha č. 4 k usnesení č. 20/25Z/2008
SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU
č. 597/08/LCD
1.

obchodní firma:
Česká spořitelna, a.s.
sídlo:
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00
IČ:
45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
jako věřitel (dále jen „Banka“)
a

2.

název subjektu:
Ústecký kraj
sídlo:
400 02 Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48
IČ:
70892156
jako dlužník (dále jen „Klient“)

uzavírají podle ustanovení § 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen
„Obchodní zákoník“), tuto Smlouvu o kontokorentním úvěru (dále jen „Smlouva o úvěru“):
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
DEFINICE POJMŮ
Banka a Klient se dohodli, že pro účely této Smlouvy o úvěru mají následující pojmy psané s velkým počátečním
písmenem následující význam:
„Běžný účet“ znamená běžný účet Klienta č. 2451462/0800, vedený u Banky v Kč.
„Čerpání“ znamená každý jednotlivý případ bezhotovostní platby anebo hotovostní výplaty peněžních prostředků
z Běžného účtu, je-li důsledkem vznik nebo zvýšení debetního (záporného) zůstatku Běžného účtu.
„Den konečné splatnosti“ znamená:
(a)
(b)

31.12.2008; nebo
den, kdy celkové úrokové náklady a poplatky, vyúčtované Bankou Klientovi v souvislosti s poskytnutím Úvěru dosáhnou částky Kč 2.000.000,- (slovy: Dva miliony korun českých);

podle toho, co nastane dříve. Den konečné splatnosti dle písm. (b) Banka oznámí Klientovi alespoň pět (5) Obchodních dnů předem.
„Kč“ znamená České koruny nebo jakoukoliv jinou měnu, která je zákonným platidlem pro vyrovnání dluhů
v České republice.
„Období čerpání“ znamená období, ve kterém je Klient oprávněn čerpat Úvěr, které začíná od 1.6.2008 a trvá
do dne předcházejícího Dni konečné splatnosti Úvěru (včetně).
„Obchodní den“ je kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních obchodů. Pro platby v jiné měně než českých korunách je to kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky a
prováděna vypořádání devizových obchodů v České republice a v hlavním finančním centru pro měnu, v níž jsou
platby denominovány. Finanční centrum je místo, kde se převážně kotují úrokové sazby pro danou měnu a kde
se vypořádávají platby v takové měně.
„PRIBOR“ je úroková sazba pro prodej mezibankovních depozit v Kč, fixovaná okolo 11:00h pražského času a
zveřejněná na stránce PRBO systému Reuters.
„Sazebník“ znamená sazebník odměn a poplatků Banky.
„Účel úvěru“ znamená účel Úvěru specifikovaný v čl. I odst. 2. této Úvěrové smlouvy, tj. překlenutí časového
nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů v rozpočtu Klienta schváleném na rok 2008.
„Úvěr“ znamená prostředky skutečně vyčerpané a nesplacené Klientem v souladu s touto Smlouvou o úvěru.
„Zákon o bankách“ znamená zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění.
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ĆLÁNEK I
ÚVĚR
1.

Banka se zavazuje poskytnout Klientovi peněžní prostředky až do výše Kč 300.000.000,- (slovy: Tři sta
milionů korun českých), (dále jen „Úvěrový limit“), a to formou umožnění debetního (záporného) zůstatku
Běžného účtu. Překročí-li Úvěr (tj. debetní zůstatek Běžného účtu) Úvěrový limit, považuje se rozdíl za
splatný Úvěr v prodlení.

2.

Úvěr je poskytován výhradně na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů
v rozpočtu Klienta schváleném na rok 2008.

3.

Klient je oprávněn čerpat Úvěrový limit pouze v průběhu Období čerpání. Klient realizuje Čerpání na základě
doručení pokynu Bance k hotovostní výplatě anebo bezhotovostní platbě z Běžném účtu, je-li důsledkem
provedení pokynu Klienta vznik nebo zvýšení debetního (záporného) zůstatku Běžného účtu. K Čerpání nedojde a příkaz Klienta se neprovede, pokud by v důsledku jeho provedení vznikl debetní zůstatek na Běžném účtu vyšší než Úvěrový limit.
ČLÁNEK II
ÚROKY

1.

Úroková sazba Úvěru je plovoucí, jejíž výše se může i opakovaně měnit v nepravidelných intervalech. Výše
úrokové sazby je stanovena jako výše sazby O/N PRIBOR plus marže 0,09 % per annum. Změní-li se výše
sazby O/N PRIBOR, změní se též odpovídajícím způsobem výše úrokové sazby Úvěru ke dni účinnosti
změny sazby O/N PRIBOR.

2.

Pokud je Klient v prodlení se splácením Úvěru, je povinen z dlužné částky zaplatit Bance vedle úroků
z Úvěru též úroky z prodlení ve výši 4 % per annum.

3.

Úroky jsou splatné v poslední den každého kalendářního měsíce (dále jen „Úrokové období“) za období od
prvního dne Úrokového období (včetně) nebo ode dne prvního Čerpání (včetně), podle toho, co nastane
později, do posledního dne Úrokového období (včetně). Není-li poslední den běžného Úrokového období
Obchodním dnem, má se za to, že posledním dnem běžného Úrokového období je bezprostředně následující Obchodní den a běžné Úrokové období se prodlouží do tohoto dne. Následující Úrokové období bude
zkráceno tak, aby skončilo ve svůj původně stanovený poslední den. Úroky za poslední Úrokové období
jsou splatné na základě zúčtování Bankou, nejdříve v Den konečné splatnosti a nejpozději poslední Obchodní den Úrokového období, v němž nastal Den konečné splatnosti.

4.

Úroky včetně úroků z prodlení budou počítány na základě skutečného počtu dní a kalendářního roku v délce
360 dní.

5.

Klient platí úroky z Úvěru a úroky z prodlení Bance tím způsobem, že Banka debetuje Běžný účet částkou
splatných úroků. Částka splatných úroků převyšující kladný zůstatek Běžného účtu je součástí Úvěru.
ČLÁNEK III
SPLÁCENÍ

1.

Klient je oprávněn splatit Úvěr nebo jakoukoli jeho část kdykoliv až do Dne konečné splatnosti, a to tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu dostatek finančních prostředků ke splacení Úvěru. Klient je povinen splatit
Úvěr nejpozději v Den konečné splatnosti.

2.

Klient se zavazuje převádět prostředky ke splácení Úvěru a ostatních závazků Klienta v souvislosti s touto
Smlouvou o úvěru na Běžný účet. Klient se zavazuje po celou dobu trvání Úvěru vést u Banky Běžný účet a
zajišťovat na něm dostatek prostředků k úhradě svých splatných peněžitých závazků vyplývajících ze
Smlouvy úvěru v termínech jejich splatnosti.

3.

Splatné peněžité závazky Klient plní v tomto pořadí: (i) úhrada smluvních pokut a úroků z prodlení, (ii) úhrada škody a nákladů vynaložených Bankou, (iii) úhrada odměn, poplatků a dalších cen stanovených v této
Smlouvě o úvěru, (iv) úhrada úroků z Úvěru a (v) úhrada Úvěru. Klient souhlasí s tím, aby Banka prováděla
úhrady svých splatných pohledávek vyplývajících z této Smlouvy o úvěru z Běžného účtu, a to bez příkazu
Klienta a bez jeho vyrozumění. Zároveň Klient zmocňuje Banku k vystavení platebních dokladů k vyrovnání
těchto pohledávek a k provedení jejich úhrad v den splatnosti před ostatními platbami, které je Banka v tento
den povinna dle příkazu Klienta provést z Běžného účtu. V případě nedostatku zdrojů na Běžném účtu Banka na tuto skutečnost upozorní Klienta. V případě, že do dvou (2) Obchodních dnů po obdržení upozornění
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Klient nedoplní prostředky na Běžném účtu, má Banka právo přistoupit k započtení svých pohledávek na
vrub kteréhokoliv jiného účtu Klienta (mimo účtu vázaných prostředků) vedeného v Bance.
ČLÁNEK IV
ODMĚNY A POPLATKY
1.

Klient není povinen platit v souvislosti s poskytnutím Úvěru odměny a poplatky dle Sazebníku.

2.

Klient se zavazuje platit Bance měsíční poplatek ve výši Kč 300,- (slovy: Tři sta korun českých) za správu a
vedení úvěru. Tento poplatek je splatný v poslední den každého kalendářního měsíce.
ČLÁNEK V
ZAJIŠTĚNÍ
(Pro účely Smlouvy o úvěru se tento článek neaplikuje, Úvěr je poskytnutý bez zajištění.)
ČLÁNEK VI
ZÁVAZKY KLIENTA

1.

Banka je oprávněna kromě provádění kontroly účelovosti vynaložených úvěrových prostředků prověřovat
bonitu Klienta i další skutečnosti, které by mohly vést ve svých důsledcích ke změně smluvních podmínek,
za nichž byl Úvěr poskytnut nebo ohrozit návratnost úvěrového obchodu. K zajištění práv Banky se Klient
zavazuje po celou dobu trvání Úvěru:
a)

předložit schválený rozpočet na rok 2008, a to do třiceti (30) Obchodních dnů od podpisu této Smlouvy
o úvěru;

b)

předkládat výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí (Fin 2-12M) nejpozději vždy do třiceti (30) Obchodních dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí (kromě údajů za měsíc leden), dále rozvahu organizačních složek státu, územních
samosprávných celků a příspěvkových organizací (Úč OÚPO 3 - 02) nejpozději vždy do třiceti (30)
Obchodních dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí;

c)

neprodleně informovat o svém úmyslu převzít další závazky nebo poskytnout zajištění za závazky třetích osob (zejména ve formě úvěru nebo půjčky, leasingu, ručení, zástavy nemovitostí apod.) přesahujícím částku Kč 100.000.000,- (slovy: Jedno sto milionů korun českých), a to uvedením jejich výše
(včetně úroku apod.) a časového popisu čerpání, splácení, popř. trvání zajištění.;

d)

v případě podstatného porušení Smlouvy o úvěru, umožnit Bankou pověřenému pracovníkovi nebo třetí osobě provádět v prostorách Klienta kontrolu účetnictví a jiných dokumentů finančního charakteru
Klienta;

e)

neprodleně informovat Banku o jakékoli skutečnosti, která by mohla mít za následek neschopnost Klienta splácet Úvěr nebo plnit další závazky vůči Bance nebo podstatnou změnu podmínek, za nichž byla tato Smlouva o úvěru uzavřena, informovat Banku o změnách ve složení Rady a změnách hejtmana
a náměstků hejtmana do 30 dnů od rozhodnutí o změně, a informovat o změnách schváleného rozpočtu Klienta, které by mohly mít vliv na okolnosti uvedené v tomto odstavci (bude prováděno v rámci
informace uvedené v čl. VI. odst. 1 písm b).
ČLÁNEK VII
PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK, SANKCE

1.

2.

Dojde-li k porušení této Smlouvy o úvěru nebo nastanou-li skutečnosti, které by podle odůvodněného názoru Banky mohly ve svých důsledcích vést k porušení této Smlouvy o úvěru, Banka a Klient projednají
vzniklou situaci s cílem přijmout opatření k nápravě stavu. Banka je v takovém případě zároveň oprávněna:
a)

zastavit další Čerpání,

b)

provádět kontrolu hospodaření Klienta, a to včetně nahlížení do účetních a finančních výkazů Klienta;
za takovým účelem poskytne Klient Bance veškerou potřebnou součinnost.

Banka a Klient se dohodli, že podstatné porušení této Smlouvy o úvěru nastává v těchto případech:
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a)

Klient sdělí Bance v souvislosti s touto Smlouvou o úvěru v podstatném ohledu nepravdivé nebo neúplné údaje o své finanční nebo majetkové situaci,

b)

Klient použije Úvěr k jinému než dohodnutému Účelu úvěru,

c)

Klient je v prodlení se splácením kteréhokoli svého peněžitého závazku z této Smlouvy o úvěru déle
než jeden (1) měsíc,

d)

po uzavření této Smlouvy o úvěru nastane podstatné zhoršení finanční nebo majetkové situace Klienta, které by podle odůvodněného názoru Banky mohlo ohrozit plnění závazků Klienta vůči Bance z této
Smlouvy o úvěru.

3.

Nastane-li podstatné porušení této Smlouvy o úvěru, je Banka oprávněna prohlásit Úvěr včetně úroků a
všech dalších peněžitých pohledávek Banky z této Smlouvy o úvěru za splatný v jí určené lhůtě, případně
od této Smlouvy o úvěru odstoupit. Odstoupením od této Smlouvy o úvěru zanikají všechna práva a povinnosti Banky a Klienta z této Smlouvy o úvěru s výjimkou práv a povinností uvedených v tomto odstavci 3.
Pokud Banka odstoupí od této Smlouvy o úvěru, je Klient povinen do pěti (5) Obchodních dnů od doručení
odstoupení splatit Úvěr a zaplatit úroky narostlé ke dni jeho splacení a ostatní peněžité závazky Klienta z této Smlouvy o úvěru.

4.

Nastane-li nepodstatné porušení této Smlouvy o úvěru, je Banka oprávněna poskytnout Klientovi dodatečnou 14-ti denní lhůtu k nápravě takového porušení. Nesplní-li Klient své povinnosti ani po uplynutí této lhůty,
je Banka oprávněna postupovat obdobně jako při podstatném porušení této Smlouvy o úvěru.

5.

Banka je oprávněna v každém jednotlivém případě porušení jakéhokoliv nepeněžitého závazku Klienta
z této Smlouvy o úvěru požadovat smluvní pokutu ve výši Kč 5.000,- (slovy: Pět tisíc korun českých). Okolnosti vylučující odpovědnost ani nedostatek zavinění Klienta nemají vliv na právo Banky požadovat smluvní
pokutu. Právo Banky požadovat smluvní pokutu nemá v žádném rozsahu vliv na nárok Banky na náhradu
škody způsobené porušením smluvní povinnosti. Klient je zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty.
ČLÁNEK VIII
BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ

1.

Klient nesouhlasí s tím, aby Banka poskytovala v záležitostech, na něž se vztahuje podle Zákona o bankách
bankovní tajemství, informace třetím osobám.
ČLÁNEK IX
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném
znění: K uzavření této Smlouvy má Klient souhlas udělený usnesením č. [……………………] na
[……………………]. zasedání Zastupitelstva Klienta, konaného dne [……………………], kterým bylo rozhodnuto o uzavření této Smlouvy o úvěru.

2.

Smlouva o úvěru nabývá účinnosti dnem jejího podpisu Bankou a Klientem a zaniká kromě způsobu uvedeném v článku VII této Smlouvy o úvěru splněním všech závazků z ní vyplývajících.

3.

Změny jednotlivých částí Smlouvy o úvěru lze provést na základě vzájemné dohody Banky a Klienta pouze
formou písemných dodatků.

4.

Smlouva o úvěru je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Klient i Banka obdrží po jednom (1) vyhotovení.
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5.

Všechna sdělení a jiné zprávy spojené s touto Smlouvou o úvěru budou zasílány výlučně v písemné formě
na následující adresy:
Banka:
Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze, odbor Financování státní a komunální sféry, Budějovická 1912,
Praha 4, PSČ: 140 00
Klient:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ekonomický, Ing. Stanislav Dostál, vedoucí odboru, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02
Případné změny adres budou neprodleně písemně sděleny druhé smluvní straně a nebudou prováděny
dodatkem ke Smlouvě o úvěru.

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy o úvěru prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána
na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

Česká spořitelna, a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce:

_________________
Ing. Otto Mach
ředitel odboru Financování státní a komunální sféry

Datum:

Datum:

Ústecký kraj

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

Podpis:
Jméno:
Funkce:

_________________
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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_________________
Ing. Karel Liška
bankovní poradce v odboru Financování státní a
komunální sféry

Příloha č. 5 k usnesení č. 23/25Z/2008
NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S.
1. Ruší se dosavadní text Článku 15 odst. (3) a nahrazuje se tímto zněním:
„ (3) Představenstvu přísluší zejména:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

zabezpečování obchodního vedení Společnosti,
zabezpečování řádného vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení obchodních knih a
ostatních dokladů Společnosti a zajišťování jejich řádné archivace,
plnění povinností Společnosti vůči akcionářům; uvědomování akcionářů o vypracování zprávy
o vztazích mezi propojenými osobami, kterou připojí k výroční zprávě,
zajišťování zpracování a předkládání valné hromadě návrhů na rozhodnutí o všech otázkách,
které ObchZ nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady; tím není dotčeno právo
valné hromady rozhodnout o jakékoliv záležitosti z vlastní iniciativy,
vydávání opatření k využívání nástrojů ekonomického řízení, zejména v oblasti financování,
tvorby cen a fondů Společnosti,
schválení strategických plánů Společnosti,
schválení finančních výhledů Společnosti,
schválení organizačních řádů společnosti,
uzavírání pracovní smlouvy se ředitelem Společnosti, jeho odvolávání a rozhodování o jeho
odměňování,
uzavírání pracovní smlouvy s ředitelem odštěpného závodu, jeho odvolávání a rozhodování o
jeho odměňování ,
udělování, odvolávání prokury a odměňování prokuristů,
zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami a o zřízení jiných fondů a zásadách
jejich použití,
použití prostředků z rezervního fondu Společnosti a o použití prostředků jiných fondů,
schvalování organizačního řádu Společnosti (jako pravidel podnikání, vnitřního řízení a
organizace práce Společnosti),
uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru ke krytí finančních potřeb Společnosti v hodnotě do
250 mil. Kč včetně,
disponování s veškerými pohledávkami Společnosti, včetně jejich odepisování,
uzavírání smluv o přistoupení k závazku a o převzetí závazku v hodnotě do 100 mil. Kč včetně,
rozhodování o vzdání se práv,
poskytování darů movitých věcí včetně peněz fyzickým a právnickým osobám,
uzavírání smluv o sdružení prostředků,
vykonávat další práva a plnit další povinnosti vyplývající z obecně závazných právních
předpisů a z těchto stanov.“

2. Ruší se dosavadní text Článku 17 a nahrazuje se tímto zněním:
(1)

„Zasedání představenstva se konají nejméně jednou za kalendářní měsíc.

(2)

Zasedání představenstva svolává jeho předseda pozvánkou odeslanou všem členům představenstva
nejméně 2 dny předem, která musí obsahovat termín, místo konání a pořad zasedání; zasedání
představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení této lhůty, pokud všichni členové
představenstva nejpozději před zahájením představenstva prohlásí, že na jejím dodržení netrvají.

(3)

Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně
některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. V tom případě je součástí žádosti návrh
programu.
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(4)

Zasedání představenstva se konají místě, které je určeno v pozvánce.

(5)

Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomná většina všech jeho členů.

(6)

Představenstvo rozhoduje ve všech věcech své působnosti nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů s tím, že členové představenstva mají každý po jednom hlasu. V případě rovnosti hlasů,
rozhoduje hlas předsedajícího.

(7)

Na zasedání představenstva mohou být přizváni členové jiných orgánů Společnosti, její
zaměstnanci, akcionáři nebo i jiné osoby, které představenstvo zaváže mlčenlivostí. Pozvaní
zaměstnanci a prokurista jsou povinni se zasedání představenstva zúčastnit.

(8)

Zasedání představenstva řídí a organizačně zajišťuje jeho předseda, v jeho nepřítomnosti
místopředseda. Pokud není přítomen předseda představenstva ani místopředseda, řídí jeho zasedání
nejstarší přítomný člen. Osoba, která řídí představenstvo je jeho předsedajícím. O zasedání
představenstva se pořizuje zápis. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří
hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není
prokázáno něco jiného platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí návrhu usnesení. Zápis
podepisují předseda představenstva a zapisovatel.

(9)

Náklady na zasedání a činnost představenstva nese Společnost.“

3. Ruší se dosavadní text Článku 18 odst. (1) a nahrazuje se tímto zněním:
„V naléhavých případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat rozhodnutí
představenstva per rollam; takovéto rozhodnutí je platné tehdy, jestliže s ním souhlasili všichni členové
představenstva; rozhodnutí per rollam musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu;
jako komunikační prostředky pro jednání v nepřítomnosti jsou pro účely těchto stanov dohodnuty telefax
se zpětným potvrzením převzetí telefaxu, e-mailová pošta s potvrzením o přijetí nebo doporučený dopis
doručený členu představenstva; pokud se obeslaný člen představenstva ve lhůtě 24 hodin od okamžiku
doručení nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí.“

4. Ruší se dosavadní text Článku 21 odst. (6) a nahrazuje se tímto zněním:
Na zasedání dozorčí rady mohou být přizváni členové jiných orgánů Společnosti, její zaměstnanci,
akcionáři nebo i jiné osoby, které dozorčí rada zaváže mlčenlivostí. Pozvaní zaměstnanci a prokurista jsou
povinni se zasedání dozorčí rady zúčastnit.

5. Ruší se dosavadní text Článku 25 a nahrazuje se tímto zněním:
„Vnitřní organizace Společnosti včetně delegování pravomoci a odpovědnosti na jednotlivé organizační
články a vedoucí pracovníky je upravena organizačním řádem společnosti a organizačními řády
jednotlivých odštěpných závodů, které jsou schvalovány představenstvem Společnosti.“
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Nepeněžitý vklad movitého majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje
do společnosti Krajská zdravotní, a.s.
číslo
položky
1
Kotel 300 litrů parní
2
Kotel 150 litrů parní
3
Pánev 150 litrů plynová
4
Pánev 100 litrů plynová
5
Sporák plynový 4 hořáky
6
Kotel elektrický se stálou náplní150 litrů
7
Konvektomat 20x2/1 (40x1/1) vč. vozíku
Výdejní tabletový pás řemenový 10 zásuvek, nožní
8
ovládání, plynulá regulace. celonerezová konstrukce
9
Úprava stolu k myčce MDV
10
Police na termosy

MJ

Množství

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

4
2
2
2
1
1
1

kus

1

kus

1
2
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POV ÚK 2008 - OP 1

Obec

Návrh dotací

IČ

Adresa žadatele

Název projektu

Náklady Návrh
celkové dotace
(tis. Kč) (tis. Kč)

Obec Pětipsy

0026 2081

Pětipsy čp. 20, 431 53 Pětipsy

Oprava a údržba prostorů OÚ

650,00

283,00

Obec Staňkovice, okr. Ltm

4422 4869

Staňkovice čp. 44, 412 01 Litoměřice

Rekonstrukce havarijního stavu WC v budově OÚ

415,00

270,00

Městys Ročov

0026 5446

Ročov čp. 121, 439 67 Ročov

Oprava hřbitovních zdí

400,00

250,00

Obec Bžany

0026 6264

Bžany čp. 50, 415 01 Teplice

Přístavba kuchyně MŠ Bžany

1198,00

250,00

Obec Dobkovice

0026 1246

Dobkovice čp. 101, 407 03 Dobkovice u Děčína

Oprava obvodového zdiva na hřbitově

490,00

250,00

Obec Dolní Podluží

0026 1271

Dolní Podluží čp. 6, 407 55 Dolní Podluží

Oprava a údržba školní jídelny II.etapa

720,00

250,00

Obec Homole u Panny

0055 5495

Homole u Panny čp. 1, 400 02 Ústí nad Labem

Oprava hřbitovní zdi

600,00

250,00

Obec Horní Podluží

0052 4221

Žofín čp. 2, 407 57 Horní Podluží

Rekonstrukce hřbitovní zdi

480,00

250,00

Obec Hrobčice

0026 6345

Hrobčice čp. 41, 417 57 Hrobčice

Rekonstrukce kuchyně MŠ Hrobčice

658,00

250,00

Obec Chbany

0026 1882

Chbany čp. 19, 431 57 Chbany

Výměna oken obecní úřad

461,00

250,00

Obec Chožov

0026 5004

Chožov čp. 154, 439 22 Chožov

Opravy hřbitovních zdí

462,00

250,00

Obec Liběšice, okres Litoměřice

0026 3896

Liběšice čp. 6, 411 46 Liběšice

Rekonstrukce školní kuchyně

590,00

250,00

Obec Malé Březno, okr. Úl

0055 6891

Malé Březno čp. 7, 400 02 Ústí nad Labem

Oprava hřbitovní zdi

460,00

250,00

Obec Malšovice

0026 1548

Malšovice čp. 16, 405 02 Děčín IV

Sociální zařízení v objektu ZŠ Vilsnice

617,00

250,00

Obec Nové Sedlo

0026 5292

Hlavní čp. 27, 438 01 Žatec

Oprava hřbitovní zdi

430,00

250,00

Obec Ryjice

0055 6882

Ryjice čp. 14, 403 31 Ústí nad Labem

Rekonstrukce střechy obecního úřadu

460,00

250,00

Obec Tisá

0026 7082

Tisá čp. 205, 403 36 Tisá

Hygienické zařízení ZŠ Tisá

1148,00

250,00

Obec Údlice

0026 2153

Náměstí čp. 12, 431 41 Údlice

Dodržení hygienických norem ZŠ

557,00

250,00

Obec Vysoká Pec

0026 2242

Vysoká Pec čp. 46, 431 59 Vysoká Pec

Rekonstrukce kapličky

460,00

250,00

Obec Zubrnice

0055 6874

Zubrnice čp. 38, 400 02 Ústí nad Labem

Oprava hřbitovní zdi a střecha barokní studny

400,00

250,00

Město Chřibská

0026 1378

Chřibská čp. 197, 407 44 Chřibská

Rekonstrukce sociálního zařízení

447,00

200,00

Obec Hřivice

0026 4971

Hřivice čp. 24, 439 65 Hřivice

Oprava hřbitovní zdi

400,00

200,00

Obec Kovářská

0026 1947

Náměstí J. Švermy čp. 64, 431 86 Kovářská

Hygienické normy v ZŠ

400,00

200,00

Obec Lubenec

0026 5217

Podbořanská čp. 51, 439 83 Lubenec

Výměna oken OÚ Lubenec

442,00

200,00

Obec Prackovice nad Labem

0026 4229

Prackovice nad Labem čp. 54, 411 54 Prackovice nad Labem

Oprava oken a schodiště ObÚ

601,00

200,00

Obec Toužetín

0055 6441

Toužetín čp. 42, 440 01 Louny 1

Oprava pamětních míst

308,00

200,00

Obec Velemín

0026 4601

Velemín čp. 96, 411 31 Velemín

Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Velemín

608,00

200,00

Obec Želenice

0026 6205

Na Návsi čp. 27, 434 01 Most

Oprava hřbitovní zdi

321,00

200,00
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Město Třebenice

0026 4521

Paříkovo náměstí čp. 1, 411 13 Třebenice

Žákovské lavice, židle a katedry

454,00

180,00

Obec Podbořanský Rohozec

0055 6408

Podbořanský Rohozec čp. 6, 441 01 Podbořany

Oprava budovy obecního úřadu

461,00

180,00

Obec Klíny

0026 5969

Klíny čp. 61, 436 01 autopošta Litvínov

Oprava obecního úřadu

260,00

169,00

Obec Kostomlaty pod Milešovkou

0026 6396

Lhenická čp. 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

Výměna oken v OÚ

388,00

150,00

Obec Malá Veleň

0052 5049

Jedlka čp. 46, 405 02 Děčín 2

Fasáda na OÚ Malá Veleň

527,00

150,00

Obec Mšené-lázně

0026 4083

Prosek čp. 174, 411 19 Mšené-lázně

Oprava soklu radnice

380,00

150,00

Obec Vršovice

0083 1841

Vršovice čp. 74, 440 01 Louny

Oprava sociálního zařízení

270,00

150,00

Obec Žiželice

0026 5772

Žiželice čp. 7, 438 01 Žatec

Výměna oken obecní úřad

250,00

150,00

Obec Brandov

0026 5837

Rudé armády čp. 251, 435 47 Brandov

Výměna oken budovy úřadu

216,00

140,00

Obec Lukov

0083 2081

Štěpánov čp. 22, 418 04 Lukov

Výměna oken v havarijním stavu

203,00

132,00

Obec Evaň

0052 6118

Evaň čp. 27, 410 02 Lovosice

Oprava hřbitovní kaple

203,00

120,00

Obec Křešice

0026 3851

Nádražní čp. 84, 411 48 Křešice

Oprava výklenkové kapličky Zahořany

250,00

100,00

Obec Vědomice

0026 4598

Na Průhonu čp. 270, 413 01 Roudnice nad Labem

Oprava rozvodů vody v MŠ

180,00

100,00

Obec Františkov nad Ploučnicí

0055 5941

Františkov nad Ploučnicí čp. 79, 407 23 Františkov nad Ploučnicí

Instalace ČOV u OÚ

160,00

80,00

Obec Velké Źernoseky

0026 4610

Velké Žernoseky čp. 63, 412 01 Litoměřice

Úprava prostor mateřské školy

120,00

78,00

Obec Žim

0026 6663

Žim čp. 28, 415 01 Teplice

Oprava střechy obecního úřadu

93,00

60,00

Obec Tuchořice

0026 5624

Tuchořice čp. 123 439 69 Tuchořice

Oprava zvoničky v Tuchořicích

70,00

45,00

Obec Želkovice

4778 6655

Želkovice čp. 33, 440 01 Louny

Rekonstrukce budovy OÚ

54,00

35,00

19722,00

8822,00

Celkem

POV ÚK 2008 - OP 2 Návrh dotací

Žadatel - název

IČ

Adresa žadatele

Projekt - název

Náklady Návrh
celkové dotace
(tis. Kč) (tis. Kč)

Městys Brozany nad Ohří

0026 3397

Palackého náměstí čp. 75, 411 81 Brozany nad Ohří

Veřejné osvětlení

605,00

290,00

Město Hoštka

0026 3648

Náměstí Svobody čp. 2, 411 72 Hoštka

Rekonstrukce veřejného osvětlení Hoštka

790,00

290,00

Obec Horní Habartice

0055 5932

Horní Habartice čp. 187, 405 02 Děčín 2

Veřejné osvětlení

1167,00

290,00

Obec Libkovice pod Řípem

0026 3915

Libkovice pod Řípem čp. 181, 413 01 Roudnice nad Labem

Veřejné osvětlení

696,00

290,00

Obec Strupčice

0026 2145

Strupčice čp. 51, 431 14 Strupčice

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Sušanech

700,00

290,00

Obec Všehrdy

0067 3293

Všehrdy čp. 29, 430 02 Chomutov 1

Rekonstrukce veřejného osvětlení

1098,00

290,00

Obec Žitenice

0026 4725

Pohořanská čp. 118, 411 41 Žitenice

Rekonstrukce veřejného osvětlení Pohořany

665,00

290,00

Obec Bílence

0026 1793

Bílence čp. 45, 430 01 Chomutov

komunikace u čp.34 Bílence

460,00

287,00

Obec Blšany u Loun

0055 6254

Blšany u Loun čp. 2, 440 01 Louny

Oprava chodníků,zpevněné plochy

944,00

287,00

Obec Boleboř

0026 1815

Boleboř čp. 57, 431 21 Boleboř

Oprava místní komunikace

655,00

287,00

Obec Bynovec

0055 6009

Bynovec čp. 29, 405 02 Děčín

Opravy místních komunikací

462,00

287,00

Obec Bystřany

0026 6256

Pražská čp. 32, 417 61 Bystřany

Parkoviště u Základní školy

657,00

287,00

Obec Dobříň

0052 6461

K Přívozu 55, 413 01 Roudnice nad Labem

Oprava chodníku

685,00

287,00

Obec Horní Beřkovice

0026 3621

Podřipská 13, 411 85 Horní Beřkovice

Oprava havarijního chodníku v ulici Mělnická

487,00

287,00

Obec Huntířov

0026 1360

Huntířov čp. 126, 405 02 Děčín

Oprava místních komunikací

615,00

287,00

Obec Janov

0055 6025

Janov čp. 190, 407 14 Arnoltice u Děčína

Oprava místních komunikací Janov

460,00

287,00

Obec Korozluky

0026 5993

Korozluky čp. 20, 434 01 Most

Rekonstrukce místní komunikace Korozluky

960,00

287,00

Obec Libotenice

0026 3940

Libotenice čp. 37, 412 01 Litoměřice

Oprava chodníků v obci

463,00

287,00

Obec Martiněves

0026 4024

Martiněves-Pohořelice čp. 24, 411 19 Mšené-lázně

Oprava chodníků - Martiněves

450,00

287,00

Obec Měcholupy

0026 5233

Měcholupy čp. 12, 439 31 Měcholupy

oprava komunikace - součást návsi

1000,00

287,00

Obec Miřejovice

4676 9463

Miřejovice čp. 13, 412 01 Litoměřice

Rekonstrukce části veřejného osvětlení

450,00

287,00

Obec Račiněves

0026 4261

Račiněves čp. 1, 413 01 Roudnice nad Labem

Rekonstrukce místních komunikací

490,00

287,00

Obec Růžová

0055 6017

Růžová čp. 60, 407 14 Arnoltice u Děčína

Výstavba chodníků Růžová

460,00

287,00

Obec Sulejovice

0055 4839

Náves čp. 5, 411 11 Sulejovice

Obnova chodníku

Obec Malíč

0052 6444

Malíč čp. 12, 412 01 Litoměřice

Rekonstrukce místních komunikací Malíč

1000,00

287,00

408,00

265,00

Obec Blatno, okr. Ln

0026 4768

Blatno čp. 59, 439 84 Blatno

Oprava místních komunikací a chodníků

526,00

258,00

Obec Straškov-Vodochody

0026 4431

Straškov čp. 2, 411 84 Straškov-Vodochody

Změna povrchu místní komunikace

513,00

256,00

Obec Kyškovice

0026 3869

Kyškovice čp. 5, 413 01 Roudnice nad Labem

Veřejné osvětlení

329,00

213,00

Město Dolní Poustevna

0026 1289

Vilémovská čp. 77, 407 82 Dolní Poustevna

Bezpečně přes koleje

421,00

Obec Ohníč

0026 6540

Ohníč čp. 30, 417 65 Ohníč

Oprava místní komunikace Němečky

317,00

158,00

Obec Snědovice

0026 4385

Snědovice čp. 99, 411 74 Snědovice

oprava chodníků

300,00

150,00

Obec Mnetěš

0026 4075

Mnetěš čp. 28, 413 01 Roudnice nad Labem

Veřejné osvětlení na Kubáni

Celkem

210,00

120,00

60,00

19353,00

8479,00

POV ÚK 2008 - OP 3 Návrh dotací

Žadatel - název

IČ

Adresa žadatele

Projekt - název

Celkové Návrh
náklady dotace
(tis. Kč) (tis. Kč)

Obec Bořislav

0026 6248

Bořislav čp. 20, 415 01 Teplice

Výstavba odstavné plochy v CHKO

890,00

290,00

Obec Měděnec

0026 2030

Nádražní čp. 212, 431 84 Měděnec

Obnovení krajinotvorné funkce parku

420,00

268,00

Obec Polerady

0026 6132

Polerady čp. 15, 434 01 Most

Pěší oddechová stezka Polerady

470,00

200,00

Město Loučná pod Klínovcem

0083 1123

Loučná pod Klínovcem čp. 89, 431 91 Vejprty

Revitalizace a úprava zeleně

506,00

200,00

Obec Koštice

0026 5055

Koštice čp. 26, 439 21 Koštice

Přechodné uložiště tříděného odpadu

320,00

200,00

Obec Nezabylice

0067 3170

Nezabylice čp. 6, 430 01 Chomutov

Revitalizace zeleně v obci

462,00

200,00

Obec Pnětluky

0055 6394

Pnětluky čp. 26, 440 01 Louny

Úprava potoka

250,00

158,00

Obec Hrušovany

0026 1874

Hrušovany čp. 15, 431 43 Hrušovany

Stanoviště komunálního a separovaného odpadu

462,00

150,00

Obec Nová Ves v Horách

0026 6108

Nová Ves v Horách čp. 33, 435 45 Nová Ves v Horách

Zlepšení životního prostředí

225,00

146,00

Obec Staňkovice, okr. Ln

0055 6432

Postoloprtská čp. 8, 439 49 Staňkovice

Sadové úpravy - náves Staňkovice

225,00

146,00

Obec Veliká Ves

0026 2188

Podlesice čp. 53, 441 01 Podbořany

Výsadba stromů v obcích

130,00

85,00

4360,00

2043,00

Celkem

POV ÚK 2008 - OP 4

Návrh dotací

Žadatel - název

Návrh
dotace
(tis. Kč)

Adresa žadatele

Projekt - název

6898 2984

Komenského náměstí čp. 17, 411 15 Třebívlice

Rozvojová strategie DSO aktualizace

250,00

125,00

6941 0950

Tylova čp. 870/6, 431 91 Vejprty

IPROM a pilotní projekt

600,00

300,00

Mikroregion Údlicko

7117 4320

Náměstí čp. 12, 431 41 Údlice

Aktualizace rozvojového dokumentu

181,00

90,00

Mikroregion Stropník

7122 5340

Nám. Republiky čp. 5, 419 01 Duchcov

Propojovací trasa mikroregionem Stropník

600,00

300,00

Mikroregion Podkrušnohor

7091 4974

Droužkovice čp. 80, 431 44 Droužkovice

Analýza projektových listů IPROM

116,00

58,00

Mikroregion Velkobřezensko

7504 8205

Děčínská čp. 211, 403 23 Velké Březno

Informační systémy Mikroregionu Velkobřezensko

350,00

175,00

Svazek obcí Podbořansko

7117 5369

Náměstí Míru čp. 166, 439 82 Vroutek

Strategie rozvoje obcí Podbořanska

473,00

236,00

Mikroregion Radonicko

7089 0960

Radonice čp. 55, 431 55 Radonice

Zpracování PD na ozelenění Mikroregionu Radonicko

600,00

300,00

Svazek obcí Podřipsko

7123 4772

Karlovo náměstí čp. 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Rozšíření strategie rozvoje mikroregionu

350,00

175,00

Mikroregion St. Sebastian

7089 8154

Hora Sv. Šebastiána čp. 3, 431 82 Hora Sv. Šebastiána

Analýza projektových listů IPROM

116,00

58,00

Mikroregion Milada

7087 5294

Fϋgnerova 448/29, 400 04 Trmice

Aktualizace strategie Mikroregionu Milada

300,00

150,00

Mikroregion Perucko

7096 6192

Oldřichova čp. 49, 439 07 Peruc

Rozvojová strategie DSO aktualizace

150,00

75,00

Mikroregion Žatecko

7080 5903

Postoloprtská čp. 8, 439 49 Staňkovice

Dokumentace integrovaného odpadového hospodářství

640,00

300,00

Mikroregion Svornost

70873623

Zámek čp. 1, 417 53 Světec

Rozvojová strategie DSO aktualizace

100,00

50,00

Dobrovolný svazek obcí Labské skály

7090 9695

Mírové náměstí čp. 280, 407 01 Jílové

Aktualizace strategie rozvoje mikroregionu

200,00

100,00

Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého
středohoří - Poohří
Sdružení obcí krušnohorské oblasti (SOKO)

Celkem

IČ

Celkové
náklady
(tis. Kč)

2492,00
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POV ÚK 2008 - OP 5 Návrh dotací

Žadatel - název

IČ

Celkové
náklady
(tis. Kč)

Návrh
dotace
tis. Kč)

Adresa žadatele

Projekt - název

Městys Ročov

0026 5446

Ročov čp. 121, 439 67 Ročov

Územní plán městyse Ročov

450,00

200,00

Obec Blatno

0026 4768

Blatno čp. 59, 439 84 Blatno

Územně plánovací dokumentace

420,00

200,00

Obec Brňany

0026 3389

Brňany čp. 93, 412 01 Litoměřice

Územně plánovací dokumentace

440,00

200,00

Město Hora Svaté Kateřiny

0026 5934

Dlouhá čp. 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny

Územní plán Hora Svaté Kateřiny

400,00

200,00

Obec Hřivice

0026 4971

Hřivice čp. 24, 439 65 Hřivice

Územně plánovací dokumentace - Hřivice

700,00

200,00

Obec Chbany

0026 1882

Chbany čp. 19, 431 57 Chbany

Pořízení územně plánovací dokumentace

593,00

200,00

Obec Chotiměř

0055 6211

Chotiměř čp. 66, 410 02 Lovosice

Vypracování územního plánu Chotiměř

420,00

200,00

Obec Chraberce

0055 6319

Chraberce čp. 11, 440 01 Louny

Pořízení územního plánu Chraberce

430,00

200,00

Obec Janská

4727 4221

Janská čp. 83, 407 21 Česká Kamenice

vypracování územně plánovací dokumentace

400,00

200,00

Obec Klapý

0026 3796

Klapý čp. 200, 411 16 Klapý

Územní plán obce Klapý

400,00

200,00

Obec Kostomlaty pod Milešovkou

0026 6396

Lhenická čp. 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

Aktualizace a změna ÚP

469,00

200,00

Obec Libočany

4778 6663

Libočany čp. 103, 439 75 Libočany

Územní plán Libočany

460,00

200,00

Obec Martiněves

0026 4024

Martiněves-Pohořice čp. 24, 411 19 Mšené-lázně

Územní plán obce Martiněves

550,00

200,00

Obec Měrunice

0026 6477

Měrunice čp. 67, 418 04 Bílina 4

Vypracování územního plánu v obci Měrunice

418,00

200,00

Obec Nové Sedlo

0026 5292

Hlavní 27, 438 01 Žatec

Územně plánovací dokumentace

600,00

200,00

Obec Prackovice nad Labem

0026 4229

Prackovice nad Labem čp. 54, 411 54 Prackovice nad Labem

Změna ÚP Prackovice n/L

420,00

200,00

Obec Smolnice

0055 6424

Smolnice čp. 104, 439 14 Smolnice

Územní plán obce Smolnice

Obec Tisá

0026 7082

Tisá čp. 205, 403 36 Tisá

Územní plán obce Tisá

Obec Úherce

0055 6459

Úherce čp. 57, 440 01 Louny

Obec Újezdeček

0026 6639

Náměstí Boženy Němcové čp. 2/1, 415 01 Teplice

Obec Veltěže

0055 6475

Obec Račice
Obec Dlažkovice

420,00

200,00

1000,00

200,00

Vypracování ÚP Obce Úherce

400,00

200,00

územně plánovací dokumentace

450,00

200,00

Vrchlického čp. 115, 440 01 Louny

Územní plán

420,00

200,00

0052 5413

Račice čp. 117, 411 08 Račice

Územní plán Račice

393,00

196,00

0026 3508

Dlažkovice čp. 62, 411 15 Třebívlice

Vypracování územního plánu Dlažkovice

390,00

195,00

Město Loučná pod Klínovcem

0083 1123

Loučná pod Klínovcem čp. 89, 431 91 Vejprty

změna územního plánu

382,00

191,00

Obec Nová Ves

0055 6351

Nová Ves čp. 4, 440 01 Louny

Vypracování ÚP Nová Ves

370,00

185,00

Obec Žim

0026 6663

Žim čp. 28, 415 01 Teplice

Zpracování územního plánu Žim

354,00

177,00

Obec Vchynice

0055 4847

Vchynice čp. 46, 410 02 Lovosice

Územní plán obce Vchynice

332,00

166,00

Obec Pesvice

0067 3323

Pesvice čp. 78, 431 11 Jirkov

vypracování územního plánu pro Pesvice

300,00

150,00

Obec Třebívlice

0026 4539

Komenského náměstí čp. 17, 411 15 Třebívlice

Obnova územně plánovací dokumentace

300,00

150,00
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Obec Všehrdy

0067 3293

Všehrdy čp. 29, 430 02 Chomutov 1

Pořízení územně plánovací dokumentace

300,00

150,00

Obec Chotiněves

0055 5223

Chotiněves čp. 6, 411 45 Úštěk

Dokumentace uzemní plán

298,00

149,00

Obec Labská Stráň

0055 5991

Labská Stráň čp. 111, 407 14 Labská Stráň

Územní plán obce Labská Stráň

295,00

147,00

Obec Vysoká Pec

0026 2242

Vysoká Pec čp. 46, 431 59 Vysoká Pec

Územní plán Vysoká Pec

292,00

146,00

Obec Rokle

0026 2129

Rokle čp. 1, 432 01 Kadaň

Územní plán Rokle

291,00

145,00

Obec Janov

0055 6025

Janov čp. 190, 407 14 Arnoltice u Děčína

Územní plán obce Janov

273,00

136,00

Obec Velká Bukovina

0055 5886

Velká Bukovina čp. 178, 407 29 Velká Bukovina

Územní plán Velká Bukovina

256,00

128,00

Obec Hrobčice

0026 6345

Hrobčice čp. 41, 417 57 Hrobčice

1.změna územního plánu Hrobčice

250,00

125,00

Obec Hřensko

0026 1351

Hřensko čp. 71, 407 17 Hřensko

Územní plán obce Hřensko

246,00

123,00

Obec Chudoslavice

0083 2235

Chudoslavice čp. 13, 412 01 Litoměřice

Úprava územního plánu Chudoslavice

225,00

112,00

Obec Lukov

0083 2081

Štěpánov čp. 22, 418 04 Bílina 4

Územně plánovací dokumentace

220,00

110,00

Obec Kámen

0083 2189

Kámen čp. 40, 407 13 Ludvíkovice

Územní plán obce Kámen

210,00

105,00

Obec Čeradice

4778 6701

Čeradice čp. 25, 438 01 Žatec

Územní plán

200,00

100,00

Obec Klíny

0026 5969

Klíny čp.. 61, 436 01 autopošta Litvínov

Územní plán obce Klíny

194,00

97,00

Obec Černiv

0052 6100

Černiv čp. 21, 410 02 Lovosice

Územní plán obce Černiv

185,00

92,00

Obec Dobříň

0052 6461

K Přívozu čp. 55, 413 01 Roudnice nad Labem

Územně plánovací dokumentace

185,00

92,00

Obec Málkov

0026 2013

Zelená čp. 3, 431 02 Zelená

První změna ÚPD Málkov

179,00

89,00

Obec Bynovec

0055 6009

Bynovec čp. 29, 405 02 Děčín

Územní plán obce Bynovec

174,00

87,00

Obec Arnoltice

0026 1173

Arnoltice čp. 34, 407 14 Arnoltice u Děčína

Územní plán obce Arnoltice

173,00

86,00

Obec Vrskmaň

0026 2218

Vrskmaň čp. 46, 431 15 Vrskmaň

Územní plán obce Vrskmaň

150,00

75,00

Obec Tašov

0055 6904

Tašov čp. 51, 400 02 Ústí nad Labem

Územní plán obce - změna č. 1

108,00

54,00

Obec Sulejovice

0055 4839

Náves čp. 5, 411 11 Sulejovice

Změna č.2 ÚP obce

Celkem

90,00

45,00

17875,00

8003,00
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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:
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. 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 ……………..,- Kč (slovy: -……………..-korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. …………….., pod UZ
(účelovým znakem) 28.
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de
minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006
Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis dle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které bylo zveřejněno
v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006, a jenž příjemce uvedl ve svém
prohlášení o jakýchkoli dalších podporách de minimis, které obdržel v předchozích dvou
rozpočtových letech a v současném rozpočtovém roce.
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Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena na základě žádosti e. č. ….. (dále jen žádost) za účelem zlepšení stavu
lesů v rámci Programu v rozsahu finančního objemu vyjádřeného v žádosti technickými
jednotkami a jednotkovými sazbami.
2. Termín ukončení realizace prací byl do 15. prosince roku 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…………..,- Kč v členění
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
B) Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích………………,- Kč v členění
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
C) Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích…………………
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
D) Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

…

….,- Kč v členění
..,- Kč v členění

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

Článek III.
Práva a povinnosti
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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
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:
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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 (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, pověřena vedením odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 475 657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
………………………………………………………………….
se sídlem: …………………
zastoupený ……………..
IČ ……………..
Bankovní spojení: ……………..
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
……………..
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „……………..“
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Preambule
Pro účely poskytování dotací
byly
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 13/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 22/23Z/2007 ze dne 19. 12. 2007 byl schválen Program rozvoje ekologické výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2008 a stanoven rámec pro realizaci
tohoto programu pro rok 2008.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. ……./2008 ze dne 15. 4
2008 neinvestiční dotaci ve výši ……………..,- Kč (slovy: -……………..-korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. …………….., pod UZ (účelovým
znakem) 99, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
konce kalendářního roku, ve kterém byla poskytnuta.

Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu „……………..“ v rámci
programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro
rok 2008 a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů
(dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu v něm uvedeného
procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných nákladů v jejich druhovém členění
(dále jen „procentuální účelové určení prostředků“). Plánovaný nákladový rozpočet
předložený příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Účelové určení prostředků činí v členění na
a) nákup materiálu ………………………………..,- Kč v rozsahu uvedeném v položkovém
rozpočtu žádosti o dotaci v rámci programu
b) nákup služeb (na fakturu či účetní doklady) ……………………………..,- Kč v rozsahu
uvedeném v položkovém rozpočtu žádosti o dotaci v rámci programu
c) cestovné
se
samostatným
vyčleněním
příkaz)………………………….Kč

zahraničních

cest

(na

cestovní

d) osobní náklady (uzavřené dohodou)………………… ……………..,- Kč v rozsahu
uvedeném v položkovém rozpočtu žádosti o dotaci v rámci programu
e) věcné dary (pouze u sportovních, uměleckých apod. soutěží pro děti a mládež) …Kč
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3. Změny v rámci účelového určení prostředků je možné provádět na základě dohody
smluvních stran. Za předpokladu splnění následujících podmínek je možný přesun mezi
jednotlivými účelovými položkami bez souhlasu poskytovatele:
- výše změny nepřesáhne ……,- Kč
- změna nebude mít vliv na základní účel projektu
- stanovený procentuální podíl dotace na celkových nákladech projektu bude
dodržen
4. Termín ukončení realizace projektu je 30. prosince 2008 a pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta,
přímo souvisejících s realizací projektu. Datum účinnosti uznatelných nákladů je
1. 5. – 15. 12. 2008
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu, nejpozději do konce kalendářního roku, ve
kterém byla dotace poskytnuta
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- nákupy pozemků a budov,
- rekonstrukce a opravy nemovitostí,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 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 v platném znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
6. Dotace bude poskytnuta:
-

jednorázově

7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových nákladech
projektu ve výši 80 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým
nákladům projektu včetně dodržení druhového členění nákladového rozpočtu.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
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a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla poskytnuta a
v souladu s touto smlouvou
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.

c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
rozpočtem projektu a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným
účelovým znakem (UZ), vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
e) Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to 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

-

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 dle schváleného rozpočtu
- přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu
- kopie všech účetních dokladů
f) Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
g) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence.
h) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí
krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace
podpořeného projektu.
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i) V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace než jaký byl stanoven
jako závazný ukazatel (viz. bod 7 čl. II.), prostředky, o které byl dohodnutý podíl
dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně při předložení závěrečné zprávy.
j) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánovaný
rozpočet, současně při předložení závěrečné zprávy.
k) Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
l) Respektovat závěry kontroly provedené administrujícím odborem nebo
kontroly krajského úřadu.

orgánem

m) V případě, že porušení podmínek smlouvy je možno kvalifikovat jako porušení

rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn.
bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou

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

2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
5.

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

6.

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

8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. ……./2008 ze dne
15. 4. 2008

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

……………………………………………………….
……………..
……………..
příjemce
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Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 30. 4. 2008
Příloha č. 1. k bodu 32

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 Slavětín
se sídlem: Na Městečku č.p. 50, 439 09 Slavětín
zastoupená: Jaroslav Jandl – starosta obce Slavětín
IČ: 00265497
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Louny
číslo účtu: 157618319/0300
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Jaroslav Jandl – starosta obce Slavětín
tel.: 415 677 114
e-mail: ouslavetin@mybox.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „Kanalizace a vodovod pro 11 RD ve Slavětíně“
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
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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 30. 4. 2008 investiční dotaci ve výši 2 695 000,- Kč (slovy: - dva miliony šest set
devadesát pět tisíc - korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.
ú. 157618319/0300, 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.
Finanční prostředky dotace budou poskytovatelem poskytnuty v roce 2008 v maximální
částce 1 200 000 Kč a v roce 2009 maximálně v částce 1 495 000 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: realizace stavby
„Kanalizace a vodovod pro 11 RD ve Slavětíně“ v rozsahu projektové dokumentace
schválené ve stavebním řízení, 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. 4. 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
31. 3. 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)
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-

-

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 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
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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 30. 4. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Jaroslav Jandl
starosta obce Slavětín

(poskytovatel)

(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: obec Tuchořice
se sídlem: 439 69 Tuchořice č.p. 123
zastoupená: Ladislav Kubiska – starosta obce Tuchořice
IČ: 00265624
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 4124481/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ladislav Kubiska – starosta obce Tuchořice
tel.: 415 725 094, 725 061 103
e-mail: ou.tuchorice@pvtnet.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Tuchořice“
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 30. 4. 2008 investiční dotaci ve výši 3 000 000,- Kč (slovy: - tři miliony - korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. 4124481/0100, 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.
Finanční prostředky dotace budou poskytovatelem poskytnuty v roce 2008 v maximální
částce 1 500 000 Kč a v roce 2009 maximálně v částce 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: realizace stavby
„Kanalizace a ČOV Tuchořice“ v rozsahu projektové dokumentace vyhotovené firmou IN
projekt Louny engineering s. r. o., Na valích 899, 440 01 Louny, pobočka Žatec,
Hošťálkovo nám. 126, 438 01 Žatec, z 9/2002, číslo zakázky 1143-04-02, schválené ve
stavebním řízení, v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu
podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace
podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2009. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou
považovány výdaje spojené s realizací projektu po 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
- 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 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.
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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 .

9

Příloha č. 10 k usnesení č. 32/25Z/2008
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 30. 4. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ladislav Kubiska
starosta obce Tuchořice

(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. Ing. Taťána Krydlová, pověřená vedením odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

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

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení stavby
„Kanalizace a ČOV Dolní Moldava.“
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 30. 4. 2008 investiční dotaci ve výši 557 620,- Kč (slovy: - pět set padesát sedm tisíc šest
set dvacet korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú.
1065669359/0800, 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: „Kanalizace a ČOV Dolní
Moldava,“ jehož obsahem je vyhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení
stavby, včetně příslušné inženýrské činnosti do doby podání žádosti o stavební řízení
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 30. 10. 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. 2. 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 příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro stavební řízení stavby a protokol o ukončení a převzetí inženýrských
činností spojených s vyhotovováním projektové dokumentace a podáním žádosti o
stavební povolení .
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
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− vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.
b. 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.
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 30. 4. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Jaroslav Pok
starosta obce Moldava

(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. 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 Klapý
se sídlem: 411 16 Klapý č.p. 200
zastoupená: Romana Albrechtová – starostka obce Klapý
IČ: 00263796
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu: 2922471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Romana Albrechtová – starostka obce Klapý
tel.: 416 591 340, 775 247 531
e-mail: klapy@iol.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
stavby „Rozšíření kanalizace Klapý.“
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 30. 4. 2008 investiční dotaci ve výši 267 226 ,- Kč (slovy: - dvě stě šedesát sedm tisíc dvě
stě dvacet šest korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú.
2922471/0100, 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: „Rozšíření kanalizace
Klapý,“ jehož obsahem je vyhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební
řízení 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 30. 6. 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 8. 1. 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 příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro územní a stavební řízení 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.
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b. 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 .
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.
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 30. 4. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Romana Albrechtová
starostka obce Klapý

(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. 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 Černiv
se sídlem: Černiv č.p. 21, 410 02 Lovosice
zastoupená: Petr Vít – starosta obce Černiv
IČ: 00526100
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu: 33921471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Petr Vít – starosta obce Černiv
tel.: 607 198 373
e-mail: ou.cerniv@tiscali.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení stavby
„Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Černiv.“
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 30. 4. 2008 investiční dotaci ve výši 100 100,- Kč (slovy: - jedno sto tisíc sto korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 33921471/0100, 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: „Výstavba splaškové
kanalizace a ČOV v obci Černiv,“ jehož obsahem je vyhotovení projektové dokumentace
pro územní řízení 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 17. 1. 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 příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro územní řízení 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.
c. 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.
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d. 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 .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
24

Příloha č. 10 k usnesení č. 32/25Z/2008

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.
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 30. 4. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Petr Vít
starosta obce Černiv

(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. 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 Vchynice
se sídlem: Vchynice č.p. 46, 410 02 Lovosice
zastoupená: Ing. Jana Chládková – starostka obce Vchynice
IČ: 00554847
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu: 35628471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Ing. Jana Chládková – starostka obce Vchynice
tel.: 416 535 025
e-mail: obec.vchynice@tiscali.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení stavby
„Odvedení dešťových vod a odvodnění obcí Vchynice a Radostice.“
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 30. 4. 2008 investiční dotaci ve výši 84 000,- Kč (slovy: - osmdesát čtyři tisíce korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 35628471/0100, 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: „Odvedení dešťových vod
a odvodnění obce Vchynice a Radostice,“ jehož obsahem je vyhotovení projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení 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. 3. 2008.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v 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 příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro územní a stavební řízení 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.
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b. 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 .
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.
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 30. 4. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Jana Chládková
starostka obce Vchynice

(poskytovatel)

(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

52/2005/FVH - dodatek č. 3

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. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
ÚK
tel. : 475 657 535
e-mail: zadrazil.j@kr-ustecky.cz
(dále jen „ poskytovatel“ na straně jedné)
a
obec Ploskovice
se sídlem 411 42 Ploskovice č.p. 2
zastoupená: Věrou Petrů – starostkou obce Ploskovice
IČ: 264164
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice
číslo účtu: 8523471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Věra Petrů – starostka obce Ploskovice
tel.: 416 749 084
e-mail: obecploskovice@tiscali.cz
(dále jen „ příjemce“ na straně druhé)
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. smlouvy, uzavřené na základě rozhodnutí
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 1. 6. 2005 č. 14/5Z/2005, kterým byla obci Ploskovice
poskytnuta dotace ve výši 78 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na
podporu projektové přípravy stavby „Ploskovice - Vinné vodovodní řad“, takto:
Článek II. Doba realizace - Příjemce se zavazuje dokončit projekt do 30. 8. 2008.
V Ústí nad Labem dne …………….
........................................................
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

..............................................
Věra Petrů
starostka obce Ploskovice
(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele : 762/2007 – dodatek č. 1
Číslo příjemce
:

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: obec Brodec
se sídlem: Brodec č. p. 36, 440 01 Louny
zastoupená: Ing. Pavel Beneš, Ph.D. – starosta obce Brodec
IČ: 00831778
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 20220481/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Ing. Pavel Beneš, Ph.D. – starosta obce Brodec
tel.: 777 086 364
e-mail:
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. Odstavci č. 3 smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 25. 4. 2007 č. 18/19Z/2007, kterým byla
obci Brodec poskytnuta dotace ve výši 442 822,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu projektové přípravy stavby „Vodovod Brodec – projektová
dokumentace a inženýrská činnost pro územní a vodoprávní řízení“, takto:
Článek II.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Pavel Beneš, Ph.D.
starosta obce Brodec

(poskytovatel)

(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

21/2005/ FVH – 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. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Černouček
se sídlem: 413 01 Černouček č.p. 50
zastoupená: Václav Kříž – starosta obce Černouček
IČ: 00526428
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Roudnice nad Labem
číslo účtu: 1003718389/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Václav Kříž – starosta obce Černouček
tel.: 416 875 032, 724 331 392
e-mail:
(dále jen „ příjemce“ na straně druhé)
I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Odstavec b) smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 9. 3. 2005 č. 15/3Z/2005, kterým byla obci
Černouček poskytnuta dotace ve výši 380 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje na podporu projektové dokumentace a inženýrské činnosti stavby „Kanalizace,
Černouček“, takto:
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Článek IV.

b) Příjemce se zavazuje předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití
poskytnuté dotace a to do 31. 5. 2008. Termín dokončení projektu , který je
předmětem podpory , lze upřesnit dodatkem žádosti, na základě termínů vycházejících
z uzavřených smluvních vztahů. V tomto dodatku lze upřesnit i harmonogram čerpání
dotace, rovněž na základě termínu vyplývajících ze smluv uzavřených za účelem
realizace dotovaného projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen
předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

Václav Kříž
starosta obce Černouček
(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

1729/2007 - dodatek č. 1

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

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz
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a
Příjemce:
Název: obec Jimlín
se sídlem: Jimlín č.p. 7, 440 01 Louny
zastoupená: Ing. Jana Mikovcová – starostka obce Jimlín
IČ: 00556327
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu: 9224481/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Ing. Jana Mikovcová – starostka obce Jimlín
tel.: 415 696 225, 720 512 026
e-mail: info@jimlin.cz
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. Odstavci č. 3. a č. 4 smlouvy, uzavřené na
základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 26. 9. 2007 č. 22/21Z/2007, kterým
byla obci Jimlín poskytnuta dotace ve výši 550 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu projektové přípravy stavby „Kanalizace Jimlín – Zeměchy, II. a
III. etapa.“, takto:
Článek II.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 8. 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. 1. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Jana Mikovcová
starostka obce Jimlín

(poskytovatel)

(příjemce)
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Seznam osob – projekty nad 200 tis. Kč
žadatel: TJ Baník Most
IČ : 00525456
sídlo: tř. Budovatelů čp. 112/2 , Most
výše dotace: 250 000 ,- Kč
názvy projektů:
a) H ázenkářský letní kemp házenkářský ch nadějí s mezinárodní
ú častí (15 0.000,- Kč)
b) Beachhandball Most 200 8-nad regionální turnaj zařazený do
systém u EBT 2008 (50.00 0,- Kč)
c) PATŘÍTE K NÁM, kemp nejen pro zdravotně způsobilé, ale i
m entálně a tělesně postižené d ěti se zaměřením na
Mažoretkový sp ort Ústeckého kraje 2008 (50.000,- Kč)

1

Příloha č. 12 k usnesení č. 36/25Z/2008

Seznam obcí (měst)
1.

žadatel: Statutární město Chomutov
IČ : 00261891
sídlo: Bo ro vská 4602, 430 28 Chom utov
výše dotace: 100 000 ,- Kč
název pro jektu: CHOMU TOVSKÉ TAN EČN Í GALA - VELKÁ
CENA MĚSTA CHO MUTOV A - m ezinárod ní soutěž ve sportovním
tanci třídy BAM-ST,LA

2.

žadatel: Město V arnsdorf
IČ : 00261718
sídlo: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsd orf
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu: Mezinárodní letní sporto vní hry mládeže 2008
(MLSHM)

3.

žadatel: Obec Horní Podluží
IČ : 00524221
sídlo: Horní Podluží, 407 57 Horní Podluží
výše dotace: 50 000,- Kč
název pro jektu: Zimní pohár v alp ských disciplínách

4.

žadatel: Město Litvínov
IČ : 00266027
sídlo: nám ěstí Míru 11, 436 91 Litvínov
výše dotace: 50 000,- Kč
název pro jektu: Krušnohorský maratón MTB

1
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Seznam příspěvkových organizací zřizovaných obcí (městem)
1.

žadatel: Městský ústav so ciálních služeb Chomuto v, příspěvková
o rganizace
IČ : 46789944
sídlo: Písečná 5030, 430 04 Chomutov
výše dotace: 50 000,- Kč
název pro jektu: Den ve fitness II.ročník

2.

žadatel: Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková
o rganizace
IČ : 72744260
sídlo: 430 03 Chom utov, Šafaříkova 4335 , okres Cho mutov
výše dotace: 50 000,- Kč
název pro jektu: Letní mateřinkové sportovní slavnosti 2008

3.

žadatel: Dům dětí a mládeže Děčín IV , Teplická 344/38, příspěvková
o rganizace
IČ : 70949565
sídlo: Teplická 344/8, 405 02 D ěčín IV
výše dotace: 50 000,- Kč
název pro jektu: Dance Děčín 2008

1
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SMLOUVA
o společném postupu při zadání veřejné zakázky
na výběr zhotovitele stavby „II/254 okružní křižovatka Teplice u
Nemocnice“

I. Smluvní strany

Kraj:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Jiřím Šulcem – hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní adresa: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Ve věcech technických: Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru KÚ ÚK
pí. Ivana Baierová, investiční odbor KÚ ÚK
IČO: 7089156
DIČ: CZ7089156
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 882733379/0800
a
Obec:
Statutární město Teplice
Zastoupené: Jaroslavem Kuberou – primátorem města Teplice
Kontaktní adresa: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
Ve věcech technických: Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu
města Teplice
IČO: 002 66 621
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice
Číslo účtu: 19-226501/0100

II. Úvod
(1) Oba účastníci jsou veřejnými zadavateli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „Zákon“).
(2) Oba účastníci v současné době připravují realizaci stavby „II/254 okružní křižovatka
Teplice u Nemocnice“. Při provádění uvedené stavby bude dotčen majetek, který je ve
výlučném vlastnictví Kraje, jakož i majetek, který je ve výlučném vlastnictví Obce a
třetích osob.
(3) V zájmu dosažení maximální účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při přípravě a
realizaci stavby uvedené v odst. 2 se účastníci dohodli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 8
Zákona na společném postupu při zadání veřejné zakázky, jejímž cílem bude výběr
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jediného zhotovitele stavby uvedené v odst. 2. K dosažení tohoto účelu uzavírají tuto
smlouvu, která upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti, jakož i vztahy k třetím
osobám a současně stanoví způsob jednání jménem účastníků smlouvy.
(4) Osobou oprávněnou jednat jménem účastníků, a to způsobem stanoveným zákonem č.
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je Kraj.
(5) O obstarávání společných věcí dle této smlouvy rozhoduje Kraj, nestanoví-li tato smlouva
výslovně jinak.
(6) Majetkem třetích osob ve smyslu odst. 2 se rozumí:
SO 03
SO 07
SO 09

Přeložka vodovodu, ochrana stávající kanalizace, odvodnění
Ochrana slaboproudých kabelů vedení Telefónica O2 ČR
Přeložka parovodu

Provedení přeložek dotčených vedení, popř. provedení nezbytných opatření na majetku
třetích osob projedná se třetími osobami (vlastníky dotčených staveb) a popř. zajistí jejich
provedení, vždy ve smyslu platných právních předpisů, Kraj. Náklady potřebné na
realizaci přeložek, popř. provedení potřebných opatření hradí Kraj, Obec je však povinna
Kraji nahradit 50% takto vynaložených nákladů, a to na základě jejich vyúčtování
doručeného Obci. Příslušný účetní doklad vystavený Krajem bude doložen fakturou
zhotovitele. Lhůta splatnosti se sjednává na 15 dnů od jeho doručení Obci.

III. Výchozí údaje
(1) Předmětem budoucí veřejné zakázky bude stavba „II/254 okružní křižovatka Teplice u
Nemocnice“ (dále jen Dílo). Specifikace Díla vyplývá z projektové dokumentace DSP
zak. č. 1737/P z 12/2007, zpracované firmou Báňské projekty Teplice a. s..
(2) Dílo se skládá ze dvou samostatných částí, z nichž :
část I vymezená stavebními objekty:
SO 01 Komunikace
SO 03 Přeložka vodovodu, ochrana stávající kanalizace, odvodnění
SO 07 Ochrana slaboproudých kabelů vedení Telefónica O2 ČR
SO 09 Přeložka parovodu
se týká výlučně majetku Kraje a majetku třetích osob

část II vymezená stavebními objekty :
SO 02 Chodníky
SO 04 Přeložka trolejového vedení
SO 05 Veřejné osvětlení
SO 11 Sadové úpravy
se týká výlučně majetku Obce.
(3) Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí 25.356.184,- Kč bez DPH. Veřejná
zakázka bude zadána formou užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast
v užším řízení na pět zájemců, ve smyslu § 21 odst. 1 písm. b) a podle ustanovení § 28
Zákona.
(4) Jednotlivé činnosti budou účastníky vykonávány bezplatně, tedy bez jakýchkoli nároků na
protiplnění účastníka vykonávajícího určité činnosti dle této smlouvy vůči druhému
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účastníkovi. Náklady, které vzniknou tomu kterému účastníkovi v důsledku plnění jeho
povinností nebo využívání jeho práv z této smlouvy, nese tento účastník.
(5) Účastníci se zavazují poskytnout si bezplatně jakoukoli součinnost, spočívající zejména
v předložení potřebných dokumentů nebo přijetí potřebných rozhodnutí, potřebnou pro
naplnění účelu této smlouvy, a to bezodkladně po výzvě druhého účastníka.

IV. Předmět plnění
(1) Oba účastníci se zavazují spolupracovat na výběru zájemců z řad dodavatelů, kteří řádně
prokázali splnění kvalifikačních předpokladů na základě oznámení dle § 28 Zákona.
Vybraným zájemcům bude zaslána písemná výzva k podání nabídky. K hodnocení
doručených žádostí bude Krajem jmenována komise pro posouzení kvalifikace skládající
se z 5 členů, z toho Kraj je oprávněn a povinen nominovat 3, Obec 2 členy. Každý
z účastníků navrhne současně i stejný počet náhradníků. Po vyhodnocení žádostí bude ze
všech žádostí, splňujících požadovaná kvalifikační kritéria, vybráno 5 dodavatelů, na
základě objektivních kritérií dle § 61 Zákona a to podle doložené výše obratu v oblasti
stavebních prací za předchozí tři účetní období a podle doložených osvědčení objednatelů
o řádném plnění realizovaných zakázek v posledních pěti letech se zaměřením na stavby
pozemních komunikací, kteří budou vyzváni k podání vlastní nabídky.
(2) Kvalifikační dokumentace bude obsahovat kvalifikační předpoklady, které musí zájemci o
účast v užším řízení splňovat:
a) Základní kvalifikační předpoklady:
dle § 53 odst. 1 Zákona, s tím že prokázání písmene a) a b) zájemce doloží výpisem
z evidence Rejstříku trestů, prokázání písmen c) až i) zájemce doloží čestným
prohlášením;
b) profesní kvalifikační předpoklady:
dle § 54 písm. a) a b) Zákona, s tím, že prokázání písmene a) zájemce doloží výpisem
z obchodního rejstříku či jiné evidence, má – li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
v originále nebo úředně ověřeném stejnopisu, prokázání písmene b) zájemce doloží
předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci;
c) ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
dle § 55 odst. 1 písm. a) a c) Zákona, s tím že k prokázání písmene a) zájemce doloží
doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši
min. 10 mil. Kč a k prokázání písmene c) zájemce uvede celkový obrat a obrat v oblasti
stavebních prací za každé z předcházejících tří účetních období s tím, že obrat za každé
z předcházejících účetních období v oblasti stavebních prací bude min. ve výši 30 mil. Kč
bez DPH;
d) technické kvalifikační předpoklady:
podle § 56 odst. 3 písm. a) a c) Zákona, s tím, že k prokázání písmene a) zájemce uvede
realizované zakázky v posledních pěti letech (2003 – 2007), a to pouze v objemu vyšším
jak 10 mil. Kč bez DPH se zaměřením na stavby pozemních komunikací a nejméně tři
osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek, a k prokázání písmene c) zákona
zájemce doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci odpovídající předmětu
zakázky, např. kopii maturitního vysvědčení ze střední školy stavebního směru, nebo
kopii diplomu z vysoké školy – obor dopravní stavby, nebo kopii autorizovaného
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technika, inženýra, architekta nebo stavitele v oboru dopravních staveb vydaného ČKAIT
podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.
(3) Kraj se zavazuje ve prospěch svůj i Obce zajišťovat veškeré právní úkony předpokládané
Zákonem ve vztahu k třetím osobám, zejména zpracovat návrh kvalifikační i zadávací
dokumentace, uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v IS VZ US, zaslání
výzvy vybraným zájemcům, poskytnutí zadávací dokumentace, poskytování dodatečných
informací, umožnění prohlídky místa plnění, zaslání písemného sdělení o vyloučení
zájemce i uchazeče, odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zaslání
informace o uzavření smlouvy, oznámení případného zrušení zadávacího řízení, jakož i
vést veškerou dokumentaci veřejné zakázky požadovanou Zákonem.
(4) Zadávací dokumentace bude obsahovat, kromě náležitostí nutných k platnému zadání
veřejné zakázky, i podmínku, že vybraný uchazeč je povinen uzavřít s každým z účastníků
samostatnou smlouvu o dílo, jejichž návrhy musí být součástí nabídky. Předmětem každé
samostatné smlouvy o dílo bude konkrétní část díla určená dle projektové dokumentace
citované v čl. III odst. 1,2 přičemž předměty děl z obou smluv budou ve svém souhrnu
představovat kompletní Dílo. Účastníkem smluv o dílo na straně zhotovitele bude v obou
případech vybraný uchazeč, na straně objednatele bude v případě části I. díla týkajícího se
majetku Kraje a majetku třetích osob Kraj, ve druhém případě pro část II. díla Obec.
(5) Návrh zadávací dokumentace bude vycházet z následujících zásad, přičemž základním
hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky:
a) termín plnění: průběžná doba plnění je předmětem nabídky
b) dílčí hodnotící kriteria pro hodnocení nabídek a jejich váha :
•

celková nabídková cena v Kč

•

termín plnění ode dne předání a převzetí stanoviště v týdnech

•

poskytované záruky na celé dílo ode dne předání a převzetí akce
v měsících, nejvýše však 60 měsíců
5%

•

výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však 0,1 %
z nabídkové ceny díla vč. DPH
5%

85 %
5%

Návrh zadávací dokumentace je Kraj povinen předložit Obci k vyjádření. Obec je povinna
se k návrhu vyjádřit ve lhůtě 10 pracovních dnů od jeho předložení.

(6) K hodnocení doručených nabídek bude Krajem jmenována hodnotící komise skládající se
ze 7 členů, z toho Kraj je oprávněn a povinen nominovat 3, Obec 2 členy, jednoho
zástupce KHK a jednoho zástupce SÚS ÚK. Každý z účastníků navrhne současně i stejný
počet náhradníků. Alespoň jeden navržený člen komise z členů jmenovaných každým
z účastníků musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky; totéž
platí i pro jejich náhradníky. Hodnotící komise bude současně plnit i funkci komise pro
otevírání obálek s nabídkami.
(7) S výsledkem hodnocení hodnotící komise je Kraj povinen bezodkladně seznámit Obec.
Obec je povinna se k výsledkům hodnocení vyjádřit ve lhůtě 5 dnů od jejich doručení.
V případě souhlasu Obce s výsledky hodnocení rozhodne Kraj o výběru nejvhodnější
nabídky podle těchto výsledků. Pokud Obec s předloženým hodnocením souhlasit nebude,
je povinna sdělit Kraji podrobné důvody svého nesouhlasu a současně navrhnout další
postup, a to:
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a) nové posouzení a hodnocení v případě, že hodnotící komise porušila postup
stanovený Zákonem; pro nové posouzení a hodnocení nabídek bude ustavena nová
hodnotící komise podle odst. 6, přičemž platí, že do nové hodnotící komise nesmí
být jmenován žádný člen nebo náhradník komise původní; nebo
b) zrušení zadávacího řízení, jsou-li naplněny důvody požadované ustanovením § 84
Zákona.
V případě, že důvody nesouhlasu budou spočívat v porušení zákona nebo podmínek
stanovených zadávací dokumentací je Kraj povinen akceptovat návrh (pokyn) Obce.
Pokud budou důvody nesouhlasu jiné, je o dalším postupu oprávněn rozhodnout Kraj.
(8) Budou-li po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Kraji doručeny námitky
některého z uchazečů je Kraj povinen tyto námitky sdělit Obci nejpozději do dvou dnů od
jejich obdržení. Odeslání námitek bude neprodleně e-mailem oznámeno Obci na adresu:
maresova@teplice.cz. Obec je povinna se k námitkám písemně vyjádřit a vyjádření
doručit Kraji do tří dnů od jejich doručení. Písemné sdělení o tom, zda se námitkám
vyhovuje či nikoli zašle uchazeči, který námitky podal, Kraj.
(9) Oba účastníci budou rozhodnutím Kraje o výběru nejvhodnější nabídky vázáni a jsou
povinni s vybraným uchazečem uzavřít odpovídající smlouvu ve lhůtách stanovených
Zákonem.

V. Doba plnění
Oznámení o zakázce k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek,
uveřejňovacím subsystému bude Krajem, dle čl. IV odst. 1, odesláno nejpozději do 12.
5.2008. Písemná výzva k podání nabídky bude Krajem dodavatelům vybraným způsobem dle
čl. IV odst. 1 odeslána nejpozději do 9.06.2008. Oba účastníci se zavazují vyvinout veškerou
snahu k tomu, aby smlouvy s uchazečem vybraným v předmětném užším řízení mohly být
uzavřeny na základě jeho řádného vyhodnocení nejpozději do 31.07.2008.

VI. Informační povinnost
Každý z účastníků je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, informovat
druhého účastníka o jakýchkoli skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na zadání
veřejné zakázky. Informaci je možno učinit jakýmkoli prokazatelným způsobem, zejména
písemně nebo elektronicky.

VII. Ostatní a závěrečná ustanovení
(1) Za případné škody vzniklé třetím osobám činností jednoho z účastníků na základě této
smlouvy a v souvislosti s ní ručí oba účastníci společně a nerozdílně, a to rovným dílem.
Mezi sebou se účastníci vypořádají podle míry zavinění.
(2) Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků po dohodě
obou smluvních stran.
(3) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnou právní úpravou.
(4) Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností a účinností ode dne jejího podpisu oběma
účastníky do dne platného ukončení veřejné zakázky specifikované v čl. III odst. 1, tedy do
dne platného uzavření smluv o dílo nebo dne platného zrušení veřejné zakázky.
(5) Zajištění postupu a způsobu spolupráce při realizaci stavby „II/254 okružní křižovatka
Teplice u Nemocnice“ mezi jednotlivými smluvními stranami bude řešeno samostatnou
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dohodou. Na základě geodetického zaměření dokončené stavby provedou smluvní strany
majetkové vypořádání dotčených pozemků tak, aby vlastník příslušné části stavby byl i
vlastníkem stavbou zastavěného pozemku (sjednocení vlastnictví stavby a příslušného
zastavěného pozemku)
(6) Kraj tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ………………… ze dne ……………….
(7) Obec tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Obce ……….. č. ………………… ze dne ……………….
(8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Teplicích dne :

…………………………….
Statutární město Teplice
Jaroslav Kubera
primátor města Teplice

V Ústí nad Labem dne :

………………………………..
Ústecký kraj
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA
SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 2008
CELKEM
9 140 000

název organizace

IČ

1

Agentura Osmý den

26667649

číslo
aktivity

číslo
žádosti

žadatel
adresa

název služby/aktivity

ulice, číslo

PSČ, obec

Dvořákova 6

400 01 Ústí nad
Labem

1

Sociální rehabilitace

2

Odborné sociální poradenství

dotace ÚK v
roce 2007

-

CELKEM

CELKEM

431 206 069

583 373 101

celkové náklady
celkové náklady v
služby v roce
roce 2007
2008

2 386 445

CELKEM
74 813 294

CELKEM

CELKEM

13 331 000

13 381 000

komentář (Není-li uvedeno jinak, jedná se o
požadavek na
návrh na dotaci celkový návrh
zavedenou službu, která je součástí naplňování
dotaci na službu ÚK na službu v dotace ÚK v roce střednědobého plánu rozvoje soc. služeb.)
v roce 2008
roce 2008
2008

1 249 565

402 550

-

1 249 565

402 550

-

4 110 926

110 000

3 431 075

-

Služby jsou potřebné. Je však nepřiměřený meziroční
nárůst celkových nákladů.

-

-

Služba je potřebná. V minulosti nebyla podpořena z
rozpočtu ÚK.

450 000

-

-

Potřebná služba. V minulosti nebyla podpořena dotací
ÚK

701 680

628 180

-

-

Chybně věcně zpracovaná žádost. Nepřiměřený
meziroční nárůst nákladů

-

-

Služba nemá zajištěné dostatečné spolufinancování.

2

Agentura osobní asistenční
služby

26638452

J. z Poděbrad
1053/85

405 02 Děčín VI.

1

Osobní asistence

-

3 800 813

3

AGENTURA PONDĚLÍ

26537788

T.G.Masaryka
575

407 82 Šluknov

1

Sociální rehabilitace-rozvoj
sociálních a pracovních dovedností

-

3 300 000

4

Alena Krátká

49123998

Lva Tolstého
1570

438 01 Žatec

1

Pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu

-

5

AMA - Společnost
onkologických pacientů, jejich 47326875
rodinných příslušníků a přátel

Fr. Malíka 997

434 01Most

1

„Podej mi ruku, já Tě podržím“

-

488 032

588 688

176 550

6

Asociace pomáhající lidem s
autismem - APLA Praha,
střední Čechy, o.s.

26623064

Brunnerova
1011/3

163 00 Praha

1

Ranná péče pro děti s autismem

-

1 186 000

2 216 790

230 500

125 000

125 000

7

Arkadie, společnost pro
komplexní péči o zdravotně
postižené

556203

U Nových Lázní
415 00 Teplice
9

1

Denní stacionář – Středisko
Arkadie Sukova, Středisko Arkadie
Krupka

3 571 000

4 160 431

250 000

200 000

200 000

8

Společnost pro podporu lidí s
mentálním postižením v České
republice, o.s., Okresní
61345148
organizace SPMP ČR v
Chomutově

Husova 2616

1

151 300

512 600

300 000

660 860

192 600

9

Asociace vozíčkářů a
zdravotně i mentálně
postižených AVAZ

Dvořákova
1331/20

405 05 Děčín

162 000

54 000

Kochova 1185

430 12 Chomutov

2 391 400

6 233 680

1 142 490

2 391 400

6 233 680

307 590

14866391

Centrum pomoci pro
10 zdravotně postižené a seniory 27270955
o.p.s.

430 03 Chomutov

200 000

-

1

Odborné sociální poradenství

2

pečovatelská služba

1

osobní asistence

2

Odborné sociální poradenství

180 000

50 000

-

-

Služba nemá zajištěné dostatečné spolufinancování.

120 000

600 030

1

-

Poradna pro rodiny s dětmi s autisitickým
onemocněním v Mostě. Jedná se o službu, které v ÚK
dosud chyběla.

120 000
-

50 000

Služba nebyla podpořena dotací MPSV

50 000

Není zajištěn dostatečný výběr úhrad od uživatelů
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13

26593661

Štefánikova 25

400 01 Ústí nad
Labem

Masarykova
1335

Centrum služeb pro zdravotně
27297128
postižené, o.p.s

Moskevská 14/1 434 01 Most

Centrum služeb pro sluchově
postižené, o.s.

16 Cesta naděje

17 Demosthenes, o.p.s.

18 Denní stacionář Úsměv

71235868

70819882

26542293

25421018

44555369

Sokolovská
3561

Mírová 2

Čajkovského 82

celkové náklady
celkové náklady v
služby v roce
roce 2007
2008

komentář (Není-li uvedeno jinak, jedná se o
návrh na dotaci celkový návrh
požadavek na
zavedenou službu, která je součástí naplňování
dotaci na službu ÚK na službu v dotace ÚK v roce střednědobého plánu rozvoje soc. služeb.)
v roce 2008
2008
roce 2008

1

Základní a odborné sociální
poradenství

307 938

92 381

-

2

Základní a odborné sociální
poradenství

268 318

80 495

-

3

Základní a odborné sociální
poradenství

453 138

135 941

-

4

Základní a odborné sociální
poradenství

607 655

283 496

-

5

Základní a odborné sociální
poradenství

296 118

88 835

-

6

Základní a odborné sociální
poradenství

675 208

199 562

-

7

Osobní asistence

1 438 438

431 531

-

8

Osobní asistence

754 438

226 331

-

9

Osobní asistence

756 660

266 856

-

10

Osobní asistence

1 105 658

331 705

-

11

Osobní asistence

1 464 178

439 253

-

1

Osobní asistence

1 273 480

818 480

-

685 720

440 720

-

400 11 Ústí nad
Labem - Dobětice

430 03 Chomutov

400 11 Ústí nad
Labem

400 01 Ústí nad
Labem

-

10 500 000

-

438 01 Žatec

28. října 1155/2 405 01 Děčín

Poláčkova 3251

název služby/aktivity

dotace ÚK v
roce 2007

PSČ, obec

Centrum služeb pro zdravotně
27040143
postižené Žatec o.s.

Centrum sociálních služeb
14 Děčín, příspěvková
organizace

15

adresa
ulice, číslo

CENTRUM PRO
11 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Ústeckého kraje

12

IČ

číslo
aktivity

číslo
žádosti

žadatel

935 500

-

2

Denní stacionář

1

sociální poradenství

698 500

209 550

80 000

2

osobní asistence

2 721 752

816 526

-

1

Kontaktní a poradenské centrum
pro drogově závislé, poradna pro
rodiče

1 715 800

250 000

100 000

2

Terénní program

589 000

80 000

20 000

3

Služby následné péče v Děčínském
doléčovacím centru

3 400 000

250 000

100 000

4

Azylový dům pro muže a matky s
dětmi

1 753 000

200 000

-

5

Noclehárna

772 000

100 000

-

1

Odborné sociální poradenství

1 278 000

383 000

80 000

1

AD pro matky s dětmi Jirkov

357 850

30 000

-

2

Krizová pomoc

178 750

7 000

-

3

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež - Klub Jonatán

1 230 800

35 000

-

4

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

1

Raná péče

2

Sociálně právní poradenství

3

Sociální rehabilitace

1

denní stacionáře

-

220 000

-

-

160 000

-

2 029 933

7 196 000

1 202 643

1 016 000

2 166 700

2 863 880

2

-

541 750

35 000

3 707 350

400 000

Není zajištěn dostatečný výběr úhrad od uživatelů

Nepřiměřený nárůst rozpočtu.

80 000

220 000

Služby jsou potřebné. V minulosti nebyly podpořeny z
rozpočtu ÚK.

80 000

-

Nepřiměřený nárůst rozpočtu.

150 000

320 120

49 000

-

847 060

101 000

-

3 058 000

282 000

-

150 000

-

Nepřiměřený meziroční nárůst požadavku na dotaci
ÚK.

Chybně zpracovaný rozpočet žádosti.
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adresa
ulice, číslo

Diakonie ČCE - Středisko
19 křesťanské pomoci v
Litoměřicích

20

IČ

Diakonie ČCE - Středisko
sociální pomoci v Mostě

Diakonie ČCE - středisko v
Krabčicích

22 Diecézní charita Litoměřice

23 Domov důchodců Bystřany

46768041

70863601

41328523

40229939

číslo
aktivity

číslo
žádosti

žadatel

Rooseveltova
716/7

U Města
Chersonu
1675/8

Rovné 58

název služby/aktivity

dotace ÚK v
roce 2007

celkové náklady
celkové náklady v
služby v roce
roce 2007
2008

komentář (Není-li uvedeno jinak, jedná se o
návrh na dotaci celkový návrh
požadavek na
zavedenou službu, která je součástí naplňování
dotaci na službu ÚK na službu v dotace ÚK v roce střednědobého plánu rozvoje soc. služeb.)
v roce 2008
2008
roce 2008

PSČ, obec
1

Rodinné komunitní centrum Klobouk
Diakonie v Terezíně

1 713 035

513 910

50 000

2

Centrum denních služeb

3 865 842

159 753

-

3

Sociální rehabilitace

1 952 511

585 753

-

-

412 01 Litoměřice

434 01 Most

14 360 000

150 000

Nepřiměřený meziroční nárůst požadavku na dotaci
ÚK.

4

Domov pro matky s dětmi

2 833 936

850 181

5

Chráněné bydlení

4 795 322

1 438 597

-

Služba potřebná - nová služba. Poskytnuta
dostatečná dotace MPSV.

6

Sociálně aktivizační služby

3 040 208

912 062

-

Služba nemá zajištěné dostatečné spolufinancování.

1

AD pro ženy a matky s dětmi v tísni
Most

2

Občanská poradna Most

3

Terénní sociální práce v
ohrožených rodinách Most

1

Domov pro seniory

2

Domov se zvl.režimem

1

Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín
pod Jedlovou

2

Charitní ošetřovatelská a
pečovatelská služba Chomutov

3

Poradna pro uprchlíky a migranty

100 000

6 485 425

747 083

150 000

5 895 000

1 755 118

432 413

100 000

1 695 454

417 663

-

-

17 682 000

17 490 000

1 000 000

-

-

10 834 000

12 295 000

1 000 000

-

44 444 006

1 292 034

826 777

248 033

-

447 683

133 105

-

270 000

411 87 Krabčice

Dómské náměstí
412 01 Litoměřice
10/10

Není zajištěn dostatečný výběr úhrad od uživatelů

250 000
Poskytnuta dostatečná dotace MPSV

-

450 000

4 518 909

Chybně zpracovaný rozpočet žádosti.

400 000
Není zajištěn dostatečný výběr úhrad od uživatelů
450 000

Služba v minulosti nebyla podpořena z rozpočtu ÚK.

4

Magdala - Chomutov

239 030

70 509

50 000

5

Odborné poradenství – Poradenství
v zadluženosti

181 056

53 237

-

31 952 000

1 554 000

-

-

Chybně zpracovaný rozpočet žádosti.

Služba v minulosti nebyla podpořena z rozpočtu ÚK.

63787725

Pražská 236

417 61 Bystřany

1

Domov pro seniory

-

Domov pro seniory Severní
24
Terasa, p. o.

44555326

400 11 Ústí nad
V Klidu 3133/12
Labem

1

Tady jsem doma

-

34 345 529

35 989 000

479 324

-

-

Chybně zpracovaný rozpočet žádosti.

Domov pro osoby se
25 zdravotním postižením
Severní Terasa, p.o.

44555377

400 11 Ústí nad
Svojsíkova 2733 Labem - Severní
Terasa

1

Domov pro osoby se zdravotním
postižením

-

6 612 000

7 359 808

182 000

-

-

Služba je dostatečně financována z dotace MPSVa
úhrad uživatelů. Nepřiměřený nárůst. celk. nákladů.

Za Humny 580

1

Pobytové služby

-

5 081 000

5 123 000

364 000

-

-

Služba je dostatečně financována z dotace MPSVa
úhrad uživatelů. Došlo ke snížení příspěvku
zřizovatele.

1

Domov pro os. se zdr.postiž.

-

8 441 000

8 312 000

241 000

-

-

Chybně zpracovaný rozpočet žádosti.

2

Domov pro os. se zdr.postiž.

-

8 441 000

8 312 000

69 000

-

Domov pro osoby se
26 zdravotním postižením Trmice, 44555351
příspěvková organizace

Domov pro osoby se
27 zdravotním postižením
Všebořice, p.o.

44556381

400 04 Trmice

Pod Vodojemem 400 10 Ústí nad
Labem - Všebořice
312

3
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název organizace

IČ

adresa
ulice, číslo

Domov pro seniory Bukov,
příspěvková organizace

44555661

číslo
aktivity

číslo
žádosti

žadatel

Za Vozovnou
783/1

400 01 Ústí nad
Labem

Naplňování standardů soc. služeb –
zkvalitnění služeb v DS Orlická –
obměna a doplnění zařízení
prádelny a jídelny

-

400 11 Ústí nad
Labem

403 23 Velké Březno

Pražská 992/14 412 01 Litoměřice

37 Farní charita Litoměřice

38 Farní charita Lovosice

25034545

46769382

46770321

Hornická 106

Dominikánské
náměstí 92/1

Žižkova 477/11

1 200 000

1

Dům křesťanské pomoci
BETHEL

36 Energie o.p.s.

-

-

34

Ekologická 10

70 000

Domov pro seniory

V Oblouku čp.
589

42884861

-

1

DRAK - Sdružení pro primární
44557426
prevenci infekce

EMAUZY ČR občanské
35
sdružení

110 000

-

400 07 Ústí nad
Labem

33

70226105

3

Komunikační systém -pečovatelnesoběstačný klient

-

Rozcestí 9

Klášterní č. 1

Pomoc při mobilitě a hygieně
nesoběstačným seniorům

Domov pro seniory

44555334

44555288

2

1 205 000

1

Domov pro seniory Krásné
30 Březno, příspěvková
organizace

Domov pro seniory Velké
Březno

Pomoc při mobilitě a hygieně
handicapovaným dospělým

4
44555407

32

komentář (Není-li uvedeno jinak, jedná se o
návrh na dotaci celkový návrh
požadavek na
zavedenou službu, která je součástí naplňování
dotaci na službu ÚK na službu v dotace ÚK v roce střednědobého plánu rozvoje soc. služeb.)
v roce 2008
2008
roce 2008

1

Komunikační systém -pečovatelnesoběstačný klient

29 Domov pro seniory Dobětice

Orlická 2893/1

celkové náklady
celkové náklady v
služby v roce
roce 2007
2008

PSČ, obec

400 11 Ústí nad
Šrámkova 3305 Labem - Severní
Terasa

Domov pro seniory Orlická a
31 Azylový dům pro matky s
44555270
dětmi, příspěvková organizace

název služby/aktivity

dotace ÚK v
roce 2007

400 07 Ústí nad
Labem

516 01 Rychnov nad
Kněžnou
435 13 Meziboří

412 01 Litoměřice

410 02 Lovosice

2

Zkvalitnění služeb v AD pro matky
s dětmi – obměna a doplnění
vybavení pokojů

1

Domov pro seniory

2

Domov se zvláštním režimem

1

terénní programy

-

70 000

-

Není zajištěn dostatečný výběr úhrad od uživatelů;
požadavek pouze na nákup vybavení.

-

-

Není zajištěn dostatečný výběr úhrad od uživatelů

375 000

-

-

Není zajištěn dostatečný výběr úhrad od uživatelů

56 100

-

Chybně zpracovaný rozpočet žádosti.

-

Není zajištěn dostatečný výběr úhrad od uživatelů

-

Služba nemá zajištěné dostatečné spolufinancování.

-

30 632 162

33 138 000

1 250 000

187 000

237 500

71 250

-

215 080

64 524

-

215 080

64 524

-

163 400

232 000

162 400

-

2 319 400

330 000

170 000

3 266 500

1 354 400

120 500

50 000

795 000

622 020

-

4 178 950

4 414 738

400 000

5 457 700

1 527 627

356 831

-

-

20 000

-

1

Dům na půli cesty v Litoměřicích

2

Nízkoprahový klub Oáza

3

Sociálně aktivizační služby pro
seniory

1

Emauzský dům Most

1

Domov pro osoby se zdravotním
postižením

-

2

Domov se zvláštním režimem

-

6 110 509

1 427 324

1

Charitní domov sv. Zdislava

6 134 000

648 000

-

2

Domy s pečovatelskou službou

5 477 000

405 000

-

3

Domov pro seniory

4 688 000

500 000

-

4

Azylový dům - Dům P. Marie
Pomocné

1

Amicus

2
3
4

220 000

200 000

-

18 480 186

180 000
-

2 851 000

400 000

1 863 331

180 750

100 000

Charitní peč.sl.

1 554 848

1 863 331

163 840

50 000

Amicus - předšk. Klub

1 554 848

1 863 331

118 750

50 000

Terénní sl.pro os. Soc. vyloučené

1 554 848

1 863 331

95 650

-

4

Služba nemá zajištěné dostatečné spolufinancování.
180 000

100 000

Není zajištěn dostatečný výběr úhrad od uživatelů

100 000

1 554 848

180 000

220 000

Není zajištěn dostatečný výběr úhrad od uživatelů
-

-

Služba je dostatečně podpořena dotací MPSV

200 000
Nepřiměřený meziroční nárůst požadavku na dotaci
ÚK.

Příloha č. 15 k usnesení č. 103/25Z/2008

39

název organizace

IČ

adresa
ulice, číslo

Farní charita Roudnice nad
Labem

40 Farní charita Rumburk

62769111

46797572

41 FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ 499277

HANDICAP Žatec o.s.,
42 organizace zdravotně
postižených

číslo
aktivity

číslo
žádosti

žadatel

Riegrova 652

Dobrovského
nám. 379/11

Na Poříčí
6/1038

název služby/aktivity

dotace ÚK v
roce 2007

413 01 Roudnice nad
Labem

408 01 Rumburk

1

Azyl. dům pro ženy a matky s dětmi

2

Azylový dům pro muže

3

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež

4

100 000

421 077

50 000

Pečov.služba

8 385 614

532 321

-

1

Žijeme spolu - nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež

1 491 557

118 100

50 000

2

Občanská poradna Rumburk

787 533

89 900

60 000

3

Asistenční služba pro rodiny s dětmi

888 033

117 000

80 000

1

Zařízení FOD Klokánek v Žatci

1 124 440

50 000

50 000

2

Zařízení FOD Klokánek v
Chomutově

2 176 650

50 000

50 000

3

Zařízení FOD Klokánek v
Litoměřicích

4 818 100

50 000

50 000

4

AD pro rodiny s dětmi a mládež z
ústavní výchvy v Košťanech

787 300

50 000

-

5

AD pro rodiny s dětmi a mládež z
ústavní výchvy v Žatci

783 210

50 000

50 000

6

Pomoc sociálně ohroženým dětem
a rodinám v regionech Most a
Litvínov

875 000

50 000

-

190 000

100 000

8

Pomoc sociálně ohroženým dětem
a rodinám v regionech Chomutov,
Kadaň a Podbořany

550 200

50 000

-

9

Pomoc sociálně ohroženým dětem
a rodinám v regionech Teplice,
Bílina, Rumburk, Varnsdorf a Ústí n.
L.

383 600

50 000

-

1 151 137

359 753

-

-

Služba v minulosti nebyla podpořena z rozpočtu ÚK.

553 350

166 000

-

-

Služba nemá zajištěné dostatečné spolufinancování.

Služby duplikují činnost orgánů SPO.

Jateční 870/41

400 01 Ústí nad
Labem

1

Služby sociální péče

-

1

Hospic sv. Štěpána

44 Hospic sv. Štěpána, o.s.

65081374

Rybářské
náměstí 662/4

412 01 Litoměřice

2

Poradna a půjčovna pomůcek

3

Respitní pobyty

1

Lůžkový hospic

1

Asistenční služba pro rodiny s dětmi

2

Občanská poradna Děčín

1

Alternativa volnočasových aktivit

Jezdecká společnost Na
Špičáku

26592592

Mikulovice čp.
74

431 51 Klášterec nad
Ohří

200 000

-

27324001

Husovo náměstí
405 01 Děčín
13/99

Služba nesplňuje kvalitativní požadavky SPO.

50 000

HELIAS Ústí nad Labem,
o.p.s

26590719

9 323 000

190 000

394 000

-

46 Charitní sdružení Děčín

2 527 188

Není zajištěn dostatečný výběr úhrad od uživatelů

7

Projekt paprsek – Informační
centrum pro osoby se zdravotním
postižením

434 01 Most

300 000

6 435 337

Pomoc sociálně ohroženým dětem
a rodinám v regionech Litoměřice,
Roudnice, Lovosice a Děčín

1

Svážná 1528

150 000

442 766

438 01 Žatec

25419561

818 208

8 385 614

110 00 Praha

45 HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

8 385 614

8 385 614

300 000

Stavbařů 2696

47

komentář (Není-li uvedeno jinak, jedná se o
návrh na dotaci celkový návrh
požadavek na
zavedenou službu, která je součástí naplňování
dotaci na službu ÚK na službu v dotace ÚK v roce střednědobého plánu rozvoje soc. služeb.)
v roce 2008
2008
roce 2008

PSČ, obec

26595575

43

celkové náklady
celkové náklady v
služby v roce
roce 2007
2008

916 706

-

11 500 000
300 000

20 059 000

250 000

12 213 000

270 000

2 126 378

-

3 359 904

5

1 040 000

300 000

150 000

60 000

-

9 380 000

920 000

-

12 290 350

1 070 000

250 000

1 146 000

120 000

100 000

1 075 600

200 000

130 000

3 206 192

797 800

-

300 000
Služba v minulosti nebyla podpořena z rozpočtu ÚK.
250 000
230 000

-

Služba v minulosti nebyla podpořena z rozpočtu ÚK.
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název služby/aktivity

ulice, číslo

PSČ, obec

Kapka 97 - občanské sdružení
48 onkologických pacientů a
66112222
přátel

Macharova
1387

430 01 Chomutov

1

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

49 KOFOEDOVA ŠKOLA

Hasičská
550/50

700 30 OstravaHrabůvka

1

sociální rehabilitace

2

Kofoedova škola Most

Sociální péče
3316/12A

401 13 Úsí n.L.

1

Denní stacionář

Sociální péče
3316/12A

401 13 Úsí n.L.

1

programy prevence a
léčby(HIV/AIDS, drogy)

Žižkova 151

436 01 Horní Litvínov

1

Domov pro seniory, U Bílého
sloupu

1

Mateřské centrum Barborka při
Krušnohorském rodinném centru

číslo
žádosti

číslo
aktivity

žadatel
název organizace

50 Krajská zdravotní, a.s.

51 Krajská zdravotní, a.s.

IČ

26636751

25488627

25488627

52 Krušnohorská poliklinika s.r.o. 25030302

Krušnohorské centrum pro
53
rodinu a sociální péči, o.s.

26650151

adresa

dotace ÚK v
roce 2007

-

80 000

celkové náklady
celkové náklady v
služby v roce
roce 2007
2008

355 100

4 417 300

5 035 000

komentář (Není-li uvedeno jinak, jedná se o
návrh na dotaci celkový návrh
požadavek na
zavedenou službu, která je součástí naplňování
dotaci na službu ÚK na službu v dotace ÚK v roce střednědobého plánu rozvoje soc. služeb.)
v roce 2008
2008
roce 2008

268 000

109 600

-

2 099 000

397 700

80 000

2 397 500

399 700

-

4 791 000

3 331 000

-

80 000
Služba nebyla podpořena dotací MPSV

3 331 000
3 831 000

Karla Marxe 798 434 01 Most

2

Vše o manželství a rodičovství

3

Krušnohorské centrum pro rodinu

900 000

500 000

-

1 229 000

752 326

413 780

-

509 603

152 809

-

-

249 642

481 142

1 443 432

-

815 950

244 785

-

500 000

150 000

80 000

80 000

-

Chybně zpracovaný rozpočet žádosti.

-

Nepřiměřený meziroční nárůst nákladů služeb.

54 Mateřské centrum Bělásek

26549191

Tělocvičná 9

405 02 Děčín

1

Mateřské centrum Bělásek

80 000

4 637 445

55 Mateřské centrum Louny

26654776

Postoloprtská
307

439 02 Citoliby

1

péče o těhotné a kojící ženy,
zajištění volnoč. aktivit rodičů a dětí
do 6 let

50 000

190 000

200 000

60 000

50 000

50 000

Městský ústav sociálních
56 služeb Chomutov, příspěvková 46789944
organizace

Písečná 5030

430 04 Chomutov

1

Sociální centrum Písečná

1 426 000

1 561 000

468 000

-

-

1

Asistet pro terénní program

3 737 822

250 000

140 000

57 MOST K NADĚJI

Jilemnického
1929

434 01 Most

2

K-centrum Most

6 543 007

3 092 309

250 000

230 000

3

Linka duševní tísně

2 077 986

200 000

100 000

63125137

-

600 000

58 Můj domov

69898570

Bechlín 18

411 86 Bechlín

1

programy zaměřené na podporu
fungující rodiny a na zajištění
pěstounské péče

59 NA KŘIŽOVATCE

26603730

Národní 499

407 47 Varnsdorf

1

Občanská poradna

1

Mateřské centrum Kolibřík

60 Na louce

26645505

5. května 5/3722 430 03 Chomutov
2

Canisterapie – čtyřnozí léčitelé

1

AD pro ženy Litoměřice

2

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Litoměřice

3

Terénní program Litoměřice

4

Terénní program Roudnice n. L.

2 250 000

61 NADĚJE o.s.

62 NADĚJE 2000

570931

K Brance
11/19e

120 00 Praha

69898693

Kochova 1185

o.s.Křesťanské společenství
Jonáš

26648661

Březová 394/60 405 02 Děčín

1

nízkoprahová denní centra

Obč. sdr. SCHODY-ŽATEC64 nízkoprahové zařízení pro
osoby ohrožené drogou

27009432

Chelčického
náměstí 202

1

Schody-kontaktní a poradenské
centrum

63

430 01 Chomutov

438 01 Žatec

1 054 408

992 003

250 000

100 000

100 000

80 000

1 180 000

1 261 000

150 000

80 000

80 000

637 191

180 691

50 000

50 000

397 090
275 487

82 487

-

1 384 100

172 000

70 000

256 000

10 000

-

1 382 100

20 000

-

98 000

30 000

4 905 000

50 000

1

-

190 000

411 800

2 000 000

6

Služba dosud byla financována z rozpočtu obce. Na
rok 2008 byl neúměrně snížen příspěvek zřizovatele.

470 000

120 000

70 000

Jedná se o službu obligatorně pskytovanou Krajkou
zdravotní, a.s.
Jedná se o dotaci na poskytování potřebné a
zavedené služby.

905 000

1 292 811

Služba nemá zajištěné dostatečné spolufinancování.

1 914 096

406 000

1 401 982

182 258

Služba nemá zajištěné dostatečné spolufinancování.

100 000

Služby jsou dostatečně podpořeny dotací MPSV

-

-

Organizace oznámila, že v roce 2008 nebude žádat o
dotaci ÚK

-

-

Služba nemá zajištěné dostatečné spolufinancování.

100 000

190 000
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název organizace
osoby ohrožené drogou

IČ

číslo
aktivity

číslo
žádosti

žadatel
adresa
ulice, číslo
náměstí 202

název služby/aktivity

dotace ÚK v
roce 2007

celkové náklady
celkové náklady v
služby v roce
roce 2007
2008

komentář (Není-li uvedeno jinak, jedná se o
návrh na dotaci celkový návrh
požadavek na
zavedenou službu, která je součástí naplňování
dotaci na službu ÚK na službu v dotace ÚK v roce střednědobého plánu rozvoje soc. služeb.)
v roce 2008
2008
roce 2008

PSČ, obec
2

Schody-terénní program

694 797

7

90 324

90 000

číslo
žádosti

název organizace

IČ

adresa
ulice, číslo

PSČ, obec

66

OBČANSKÉ HUMANITÁRNÍ
62768841
SDRUŽENÍ - PERSPEKTIVA

Havlíčkova 276

413 01 Roudnice nad
Labem

67

Občanské sdružení - "DRUG44554559
OUT Klub"

Velká Hradební
47/13

400 01 Ústí nad
Labem

68

Občanské sdružení
"NÁVRATY" - centrum
sociálního poradenství a
sociálních služeb

69 Občanské sdružení JURTA

26595249

Sladovnická 21

440 01 Louny

63778718

Pěší 9

407 11 Děčín

číslo
aktivity

Příloha č. 15 k usnesení č. 103/25Z/2008

žadatel

název služby/aktivity

1

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

1

Kontaktní centrum pro drogově
závislé

2

Terénní program

1

odborné sociální poradenství

1

Podpora samostatného bydlení

2

Sociální rehabilitace

Jeníkov 74

417 24 Oldřichov u
Duchcova

1

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Květina

26681471

Školní 1803

413 01 Roudnice nad
Labem

1

72 Občanské sdružení Nová Ves 68299761

Javorová 3028

415 01 Teplice

Občanské sdružení Poradna
pro mezilidské vztahy-centrum
26670763
pro terapii, psychologické
a sociální poradenství

Prokopa Diviše
1605/5

400 01 Ústí nad
Labem

71

73

Občanské sdružení Matýsek
Roudnice nad Labem, o.s.

74 Občanské sdružení SPIRÁLA 68954221

75

76

Občanské sdružení Světlo
Kadaň

65650701

Občanské sdružení
26636280
Východních Slovanů OBERIG

Oblastní charita Česká
77
Kamenice

70818134

K chatám 22

Husova 1325

403 40 Ústí nad
Labem

432 01 Kadaň

Jizerská
2946/63

400 11 Ústí nad
Labem

Tyršova 350

407 21 Česká
Kamenice

celkové náklady
celkové náklady v
služby v roce
roce 2007
2008

-

420 000

27038645

70 Občanské sdružení Květina

dotace ÚK v
roce 2007

-

200 000

-

komentář (Není-li uvedeno jinak, jedná se o
návrh na dotaci celkový návrh
požadavek na
zavedenou službu, která je součástí naplňování
dotaci na službu ÚK na službu v dotace ÚK v roce střednědobého plánu rozvoje soc. služeb.)
v roce 2008
2008
roce 2008

491 300

147 390

-

2 640 000

513 000

220 000

1 550 000

300 000

100 000

398 100

119 430

80 000

1 763 600

422 900

100 000

1 763 600

422 900

100 000

3 211 870

229 321

3 735 000

-

320 000

80 000

200 000

-

283 250

874 250

213 200

-

-

Zajištění a rozšíření služeb
mateřského centra a podpora
motivačního programu

50 000

636 200

1 439 600

100 000

50 000

50 000

1

S námi nejste sami

50 000

772 900

843 600

245 400

-

50 000

1

Odborné sociální poradenství

130 000

944 600

1 137 251

175 050

80 000

2

sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

100 000

30 000

30 000

3

Podpora náhradní rodinné péče

171 000

54 000

30 000

1

Komplexní péče o osoby v krizi –
centrum krizové intervence

2 545 240

787 900

100 000

2

Komplexní péče o osoby v krizi –
linka pomoci

100 000

1 646 600

340 000

100 000

3

Intervenční centrum

200 000

2 030 540

590 000

200 000

4

Začít znovu - resocializační
program

1

K-centrum Kadaň

2

K-centrum Kadaň, pobočka KC
Chomutov - terénní progam

3

K-centrum Chomutov

4

KC Chomutov-terénní program

5

S rodinou proti vyloučeníNízkoprahový klub Světlo

6

OS Světlo-program specifické
primární prevence zneužívání
návykových látek

1

Slovanský dům - poradna

2

Slovanský dům - Multikulturní
centrum

100 000

5 482 861

-

370 000

-

4 036 900

804 260

109 965

1 463 894

151 100

100 000

227 000

28 900

20 000

2 304 658

206 100

140 000

401 000

53 900

30 000

2 010 100

189 000

50 000

320 899

50 000

-

1 914 847

134 029

-

1 914 847

215 734

-

1 739 470

Domov pro seniory

665 293

82 500

-

Dům na půl cesty

842 315

216 000

50 000

3

Nízkoprahové denní centrum

1 038 754

111 500

-

4

Noclehárna

583 399

76 300

50 000

2 614 000

8

400 000

Služba v minulosti nebyla podpořena z rozpočtu ÚK.

340 000

Služba nemá zajištěné dostatečné spolufinancování.
(Nebyla podpořena dotací RVKPP.)

-

1

Služba je potřebná. V minulosti nebyla podpořena z
rozpočtu ÚK.

140 000

-

2

-

Služba nemá zajištěné dostatečné spolufinancování.

Služby jsou dostatečně zajištěny dotací MPSV

Služba je dostatečně podpořena dotací MPSV
100 000
Služba je dostatečně podpořena dotací MPSV
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název organizace

80

adresa
ulice, číslo

78 Oblastní charita Most

79

IČ

Oblastní charita Ústí nad
Labem

Oblastní charitaTeplice v
Čechách

70828920

44225512

70806837

OBLASTNÍ SPOLEK
81 ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE

426105

82 OPORA občanské sdružení

63154935

číslo
aktivity

číslo
žádosti

žadatel

Petra
Jilemnického
2457/1

Štefánikova
246/1

Thámova
711/20

Tylova 16

Jungmannova
1024

84

27284506

Pečovatelská služba Ústí nad
44555385
Labem

Ústecká 318

Masarykova 781

celkové náklady
celkové náklady v
služby v roce
roce 2007
2008

komentář (Není-li uvedeno jinak, jedná se o
návrh na dotaci celkový návrh
požadavek na
zavedenou službu, která je součástí naplňování
dotaci na službu ÚK na službu v dotace ÚK v roce střednědobého plánu rozvoje soc. služeb.)
v roce 2008
2008
roce 2008

PSČ, obec

434 01 Most

400 01 Ústí nad
Labem

415 01 Teplice

1

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež "Sovička"

2

SAS pro rodiny s dětmi
"Rozmarýnek"

3

Azylový dům Osek

4

Centrum "Rodina v tísni" - Dům pro
matky s dětmi

5

Centrum podporovaného
zaměstnávání

6

Centrum "Rodina v tísni" Nízkoprahové centrum "Pastelka"

403 23 Velké Březno

400 01 Ústí nad
Labem

355 596

50 000

324 280

97 280

50 000

2 209 290

662 787

-

Služba je dostatečně podpořena dotací MPSV

1 019 810

305 943

-

Nepřiměřený meziroční nárůst nákladů.

1 568 350

470 505

-

Chybně zpracovaný rozpočet žádosti.

590 332

177 100

-

Služba je dostatečně podpořena dotací MPSV

7

MC "Já jsem maminka"
Azylový dům Duchcov

9

Noclehárna Duchcov

10
11
12

Aktivizačí služby pro rodiny s dětmi

673 600

13

odborné sociální poradenství

698 500

-

14

odborné sociální poradenství

599 270

-

15

odborné sociální poradenství

1 300 600

250 000

-

16

Osobní asistence

1 536 000

220 000

-

17

Pečovatelská služba

1

Azylový dům Samaritán

-

574 150

172 245

-

1 984 315

595 295

-

659 355

197 807

-

Dům na půli cesty

953 535

286 061

50 000

Terénní programy

1 086 460

90 860

-

81 100

-

2

Noclehárna Samaritán

3

Centrum pomoci Samaritán

4

200 000

10 121 275

1 597 100

Služba je dostatečně podpořena dotací MPSV
Služba je dostatečně podpořena dotací MPSV

Služba je potřebná. V minulosti nebyla podpořena z
rozpočtu ÚK.

-

-

Nepřiměřený meziroční nárůst nákladů.

-

Není zajištěn dostatečný výběr úhrad od uživatelů

652 000

-

-

688 000

210 000

-

-

1 540 000

440 000

-

Dům pokojného stáří sv. Ludmily

-

7 700 000

1 765 000

-

5

Komunitní centrum Světluška

-

1 268 000

360 000

-

Služba je dostatečně podpořena dotací MPSV

6

Centrum pr rodinu Archa

-

2 454 000

705 000

-

Služba je potřebná. V minulosti nebyla podpořena z
rozpočtu ÚK.

1

AD pro matky s dětmi + DPC Agapé
I.

1 807 900

323 000

2

DPC pro rodiny v tísni Agapé II.

1 667 000

271 500

3

Občanská poradna Teplice

582 400

145 000

100 000

1

Kontaktní centrum Litoměřice

1 334 360

215 475

150 000

2

Terénní program Kontaktního
centra Litoměřice

821 810

59 700

50 000

3 409 856

1 022 957

530 400

159 120

1

Pečovatelská služba

2

1

Sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
Pečovatelská služba

2

Osobní asistence

3

Pečovatelská služba

4

Pečovatelská služba

1

Pečov.sl.poskytovaná na území ÚL

280 000

200 000

13 341 780

Chybně zpracovaný rozpočet žádosti.
150 000

2 846 000

412 57 Litoměřice

413 01 Roudnice nad
Labem

1 185 320

8

3

83 PAMPELIŠKA, o.p.s.

název služby/aktivity

dotace ÚK v
roce 2007

3 600 000

1 911 550

Služba je dostatečně podpořena dotací MPSV

-

Služba je dostatečně financována z dotace MPSVa
úhrad uživatelů.

180 000
-

280 000

Služba nebyla podpořena dotací MPSV

200 000

60 000

-

-

2 583 944

300 000

521 000

9

50 000

119 834

35 950

-

4 259 968

464 188

-

4 259 968

263 022

-

4 259 968

131 511

-

4 259 968

332 677

-

524 167

75 000

-

Služba je dostatečně podpořena dotací MPSV
50 000
Služba je dostatečně podpořena dotací MPSV

-

Nepřiměřený meziroční nárůst nákladů.

-

Chybně zpracovaný rozpočet žádosti.
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název služby/aktivity

PORADNA PRO
85 INTEGRACI, občanské
sdružení

67362621

Senovážná 2

100 00 Praha

1

Odborné sociální poradenství

86 Poradna pro uprchlíky, o.s.

26612933

Senovážná 2

110 00 Praha 1

1

Multikulturní centrum Teplice

-

87 Rodiče a děti Kadaně

26637260

Chomutovská
1619

432 01 Kadaň

1

Rodiče a děti Kadaně

-

88 Rodinné centrum Slunečník

27026876

Mánesova
738/34

400 03 Ústí nad
Labem

1

rozvoj zařízení na podporu
prevence soc.vyloučení rodičů
pečujících o děti

-

89 Rytmus Litvínov, o.p.s.

27323498

Mostecká 21

436 01 Litvínov

1

Sociální rehabilitace

-

62231294

Dobrovského
nám. 379/11

408 01 Rumburk 1

1

Klub Zavináč

-

1
2
3
4

číslo
žádosti

číslo
aktivity

žadatel

90

název organizace

Salesiánský klub mládeže
Rumburk-Jiříkov

Sdružení pro péči o duševně
91 nemocné FOKUS Ústí nad
Labem

IČ

44226586

adresa
ulice, číslo

PSČ, obec

V zeleni 530/4

400 03 Ústí nad
Labem

dotace ÚK v
roce 2007

150 000

celkové náklady
celkové náklady v
služby v roce
roce 2007
2008

1 110 596

1 380 856

190 000

3 595 017

3 388 494

1 016 548

-

-

Silně nadhodnocený rozppočet služby a požadavek
na dotaci ÚK

-

229 540

68 862

-

-

Nově vznikající služba, bez podpory místních zdrojů a
stát. rozpočtu.

-

774 386

183 000

-

-

Nepřměřeně vysoký rozpočet vzhledem k rozsahu
posk. Služeb.

847 615

1 289 900

386 970

80 000

80 000

493 750

578 468

228 600

-

-

sociální poradna

771 143

133 180

-

Byty na půl cesty

771 143

133 180

50 000

Terénní služba

1 347 121

232 654

-

Centrum vzdělávání a volného času

1 451 844

250 741

-

5

centrum pro rozvoj pracovních
dovedností

2 227 747

384 743

-

6

Centrum pro oosbní rozvoj

3 746 233

646 993

200 000

7

Aktivizační služby Teplice

996 060

172 024

50 000

8

Terénní služžba Teplice

589 068

101 735

50 000

951 440

89 600

85 000

85 000

100 000

100 000

250 000

12 621 383

Sdružení ROMANO JASNICA
92 (občanské sdružení
68974922
Trmických romů)

Tyršova 408/7

400 04 Trmice

1

Odborné sociální poradenství

85 000

908 871

93 Sdružení Slunečnice

Hudečkova 1

405 01 Děčín

1

Sociální rehabilitace, Centrum
denních služeb Slunečnice

95 000

2 139 450

1

Odborné sociální poradenství a
půjčovna pomůcek

94 Senior Teplice

95 Senior, o.s.

68455429

26598442

69411239

Lipová 2881

Lipová 11/23

415 01 Teplice

400 01 Ústí nad
Labem

Velká Hradební
484/2

400 01 Ústí nad
Labem

SPMP - Sdružení pro pomoc
97 mentálně postižených, okresní 44556934
výbor v Ústí nad Labem

Pod Parkem
2788

400 11 Ústí nad
Labem

98 SPOLEČNÝ ŽIVOT

96 Sociální agentura

26540495

2

Sociální integrace klientů s demencí

1

Denní centrum pro seniory

2

Informační centrum pro seniory

1

Soc.aktiviz.sl. pro osoby se
zdrav.postižením

1

Osobní asistence

-

-

50 000

odlehčovací služby

319 500

79 000

-

488 200

163 000

-

786 000

2 850 218

205 000

-

1 983 510

60 000

-

350 000

Služba je potřebná. V minulosti nebyla podpořena z
rozpočtu ÚK.

-

Služba je potřebná. V minulosti nebyla podpořena z
rozpočtu ÚK.

160 000

-

524 070

150 000

-

673 000

740 200

222 060

90 000

90 000

-

796 000

606 600

180 700

50 000

50 000

796 000

971 000

168 000

50 000

50 000

-

-

435 13 Meziboří

1

Terénní programy

75095149

Matoušova
20/406

100 000

460 01 Liberec

1

Raná péče

Středisko rané péče SPRP
100
Praha

75095335

Trojická 2

128 00 Praha 2

1

-

Javorová 525

434 01 Most

1

-

728 700

10

Služba v minulosti nebyla podpořena z rozpočtu ÚK.

-

315 930

Pod strání 170

446.100

2 740 568

Služba nebyla podpořena dotací MPSV
Služba v minulosti nebyla podpořena z rozpočtu ÚK.

50 000

26613468

Svaz důchodců ČR, regionální
408182
výbor Most-Litvínov

858 422

120 000

50 000

100 000
2

2 821 500

120 000

771 135

Středisko rané péče SPRP
99
Liberec

101

komentář (Není-li uvedeno jinak, jedná se o
návrh na dotaci celkový návrh
požadavek na
zavedenou službu, která je součástí naplňování
dotaci na službu ÚK na službu v dotace ÚK v roce střednědobého plánu rozvoje soc. služeb.)
v roce 2008
2008
roce 2008

50 000

-

Není zajištěn dostatečný výběr úhrad od uživatelů

Žádost nesplňuje formální kritéria - vyřazena z
dotačního řízení.

Příloha č. 15 k usnesení č. 103/25Z/2008

název organizace

IČ

adresa
ulice, číslo

Svaz neslyšících a
102 nedoslýchavých v ČR Krajská 70942412
organizace Ústeckého kraje

103 ŠANCE Lovosice

70809828

číslo
aktivity

číslo
žádosti

žadatel

Borovského
1853

název služby/aktivity

dotace ÚK v
roce 2007

celkové náklady
celkové náklady v
služby v roce
roce 2007
2008

PSČ, obec
1

Odb. soc. poradenství-pracoviště
Děčín

8 500

2 550

-

2

Odb. soc. poradenství-pracoviště
Most

151 600

48 180

-

3

Odb. soc. poradenství-pracoviště
Ústí nad Labem

95 000

28 500

-

4

Soc. akt. sl. pro seniory a osoby se
zdr. post.-pracoviště Most

300 200

90 060

-

5

Soc. akt. sl. pro seniory a osoby se
zdr. post.-pracoviště Bílina

154 000

46 200

-

434 01 Most

Osvoboditelů 97 410 02 Lovosice

50 000

534 450

6

77 500

23 250

-

7

Soc. akt. sl. pro seniory a osoby se
zdr. post.-pracoviště Ústí nad
Labem

126 500

37 950

-

8

Tlumočnické služby

114 500

34 350

20 000

9

Tlumočnické služby-pracoviště
Louny

45 000

13 500

11 000

10

Tlumočnické služby-pracoviště Ústí
nad Labem

1

Pečovatelská služba

2

Sociálně aktivizační služby

64 500

19 350

19 000

1 293 400

30 000

-

284 600

84 800

-

459 500

137 850

-

210 260

63 078

-

208 160

62 430

-

181 760

54 632

-

388 180

116 454

-

209 206

62 378

-

207 160

62 148

-

8

118 440

35 532

-

-

1 076 000

2
3

Odb. soc. porad. pro těžce zrak.
post.

4
5

Svépomocné kluby a volnočasové
aktivity pro těžce zrakově postižené

6
TyfloCentrum Ústí nad Labem,
25453629
o.p.s.

V Jirchářích
705/3

400 01 Ústí nad
Labem

7

26200481

Krakovská 21

110 00 Praha 1

-

1 880 000

9

220 132

66 040

-

10

190 760

57 228

-

11

188 660

56 598

-

102 440

30 732

-

13

493 544

148 064

-

14

184 532

55 360

-

15

182 432

54 730

844 430

150 000

12

105 Tyfloservis o.p.s.

Svépomoc. kluby a volnočas.
aktivity pro těžce zrak. post.

1

Průvodcovské a předčitatelské
služby pro těžce zrak. post.

Sociální rehabilitace

100 000

828 238

11

Služby jsou potřebné. V minulosti nebyly podpořeny z
rozpočtu ÚK.

50 000

Soc. akt. sl. pro seniory a osoby se
zdr. post.-pracoviště Louny

1

104

komentář (Není-li uvedeno jinak, jedná se o
návrh na dotaci celkový návrh
požadavek na
zavedenou službu, která je součástí naplňování
dotaci na službu ÚK na službu v dotace ÚK v roce střednědobého plánu rozvoje soc. služeb.)
v roce 2008
2008
roce 2008

-

-

100 000

100 000

Nepřiměřený meziroční nárůst nákladů.

Nepřiměřený meziroční nárůst nákladů.

Příloha č. 15 k usnesení č. 103/25Z/2008

název služby/aktivity

106 VALDEK, o.p.s.

25444972

Slatina 11

410 02 Lovosice 2

1

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

107 VIDA

26636654

Kamenická
551/25

170 00 Praha 7

1

Vida centrum Ústí nad Labem

1

Terapeutická komunita Mukařov

2

Kontaktní centrum Rumburk

3

Terénní programRumburk,Varnsdorf

4

KC Teplice

5

Terénní program Teplice

6

Služby následné péče o exuživatele drog v Ústí nad Labem

7

číslo
žádosti

číslo
aktivity

žadatel

108

název organizace

IČ

WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ
64676803
SDRUŽENÍ

109 YMCA v Ústí nad Labem

26533839

adresa
ulice, číslo

PSČ, obec

Drážďanská 106

Hradiště 4

400 07 Ústí nad
Labem

400 01 Ústí nad
Labem

dotace ÚK v
roce 2007

-

-

celkové náklady
celkové náklady v
služby v roce
roce 2007
2008

3 150 000

3 514 180

komentář (Není-li uvedeno jinak, jedná se o
návrh na dotaci celkový návrh
požadavek na
zavedenou službu, která je součástí naplňování
dotaci na službu ÚK na službu v dotace ÚK v roce střednědobého plánu rozvoje soc. služeb.)
v roce 2008
2008
roce 2008

675 880

-

-

Služba je dostatečně podpořena dotací MPSV

-

-

Duplicitní služba v Ústí nad Labem

343 673

436 231

65 000

13 786 578

5 784 568

483 000

300 000

1 114 410

200 000

100 000

447 977

50 000

40 000

2 663 998

420 000

220 000

862 302

150 000

120 000

1 073 500

130 000

40 000

Terapeutická komunita -chráněné
bydlení pro ex-uživatele drog

175 000

54 000

-

8

Šance 06- odborné sociální
poradenství

798 000

104 000

-

9

Šance 06-sociální rehabilitace

759 044

116 000

-

1

Nízkoprahový klub Orion

925 500

185 600

-

890 000

820 000

Služby jsou dostatečně podpořeny dotací MPSV

50 000

512 500

12

-

Služba je dostatečně podpořena dotací MPSV

