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 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 19. 12. 2007 od 10:05 hodin do 14:10 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/23Z/2007
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi ve složení:
1. Mgr. Tomáš Kříž (ČSSD) - předseda návrhové a volební komise
2. Ing. Jan Řehák (ODS)
3. Jitka Sachetová (KSČM)

(Hlasování: 49 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 2/23Z/2007
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
1. Antonína Terbera (ODS)
2. PaedDr. Petra Brázdu (KSČM)
(Hlasování: 48 – 0 – 1) návrh byl přijat

Usnesení č. 3/23Z/2007
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 23. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
(Hlasování: 39 – 7 – 6) návrh byl přijat
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Usnesení č. 4/23Z/2007
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. 46/11Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
2. Usnesení č. 40/19Z/2007 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 43/19Z/2007 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 49/19Z/2007 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 50/19Z/2007 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 25/20Z/2007 C Návrh na poskytnutí dotace z Programu rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2007
7. Usnesení č. 26/20Z/2007 C Návrh dodatku ke smlouvě již poskytnuté dotace z Programu
rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006
8. Usnesení č. 36/20Z/2007 B Možnosti převodu zřizovatelských funkcí příspěvkových
organizací zřizovaných Ústeckým krajem na jiné subjekty
9. Usnesení č. 40/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 41/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 47/20Z/2007 Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 53/20Z/2007 Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 82/20Z/2007 B-01 Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 85/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 6/21Z/2007 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
16. Usnesení č. 18/21Z/2007 C-01,02 Revokace usnesení ZÚK 21/20Z/2007
17. Usnesení č. 43/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 48/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 51/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 53/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 66/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 67/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 68/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 69/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 71/21Z/2007 C Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 75/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 77/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 78/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 16/22Z/2007 B Finanční příspěvek Ústeckého kraje na činnost Jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí
30. Usnesení č. 17/22Z/2007 B Přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem
31. Usnesení č. 71/22Z/2007 B Dotační program „Podpora sociálně – zdravotních služeb 2008“
– vyhlášení

B)

schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 61/20Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.10.2008
2. Usnesení č. 33/21Z/2007 B Odkup akcií RRA ÚK a.s. na 31.12.2007
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3.
4.
5.
6.
7.

Usnesení č. 40/21Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.12.2007
Usnesení č. 47/21Z/2007 Nakládání s majetkem na 28.02.2008
Usnesení č. 62/21Z/2007 B Nakládání s majetkem na 30.04.2008
Usnesení č. 76/21Z/2007 B Nakládání s majetkem na 29.02.2008
Usnesení č. 63/22Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.01.2008

(Hlasování: 51 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 5/23Z/2007
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 4. 10. 2007 do 21. 11. 2007.
(Hlasování: 47 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 6/23Z/2007
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 Ústeckého kraje.
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 7/23Z/2007
Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
mimořádné odměny členům komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje ve výši dle předloženého
materiálu.

B)

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

(Hlasování: 52 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 8/23Z/2007
Zřízení „Fondu evropských projektů Ústeckého kraje“ a „Zásady pro poskytování prostředků
z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

si vyh ra z uje
dle § 37 zákona o krajích právo na rozhodování věcí týkajících se zřízení Fondu
evropských projektů Ústeckého kraje a schválení Zásad pro poskytování prostředků z Fondu
evropských projektů Ústeckého kraje.

B)

ro z hoduj e
s účinností od 1.1.2008 o zřízení Fondu evropských projektů Ústeckého kraje

C)

schva luje
Zásady pro poskytování prostředků z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje dle
předloženého materiálu.

D)

uk ládá
Ing. Petru Fialovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části B) a C) tohoto usnesení.
Termín: 1. 1. 2008

(Hlasování: 48 – 0 – 3) návrh byl přijat

Usnesení č. 9/23Z/2007
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schva luje
1. rozpočet Ústeckého kraje na rok 2008 v objemu:

v tis. Kč
Příjmy celkem

10 858 068

Výdaje celkem, z toho:

11 381 480

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

9 325 846
2 055 634

Saldo: příjmy - výdaje

- 523 412

Financování celkem, z toho:

523 412

Úvěr
Splátky jistiny úvěru
Předpokládaný přebytek hospodaření z r.
2007 na profinancování rozestavěných
investičních staveb včetně přípravy

200 000
- 140 000
463 412

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2.

tvorbu fondu zaměstnavatele v roce 2008 ve výši 2 % skutečně vyplacených mzdových
prostředků dle kolektivní smlouvy,
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3.

příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2008:
a) Fond hejtmana Ústeckého kraje

50 000 tis. Kč

b) Havarijní fond Ústeckého kraje

3 400 tis. Kč

c) Fond rozvoje Ústeckého kraje

49 600 tis. Kč

d) Fond evropských projektů Ústeckého kraje
B)

s ta no vu j e
závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok
2008:

Příjemce

C)

184 023 tis. Kč

Objem
transferu
v tis. Kč

Účel

Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

neinvestiční dotace na činnost - 7 059 tis.
Kč
investiční dotace na činnost – 4 144 tis. Kč
neinvestiční dotace na financování
programů spolufinancovaných z rozpočtu
EU – 1 000 tis. Kč
investiční dotace na financování programů
spolufinancovaných z rozpočtu EU –
7 697 tis. Kč

Asociace krajů ČR

členský příspěvek

Klub českých turistů

příspěvek na udržování
turistických tras a cyklotras

Krušnohorský klub, o.s.

údržba běžeckých tras

19 900

700
a

obnovu

825
1 000

b ere na vědomí
1. objem finančních prostředků z rozpočtu účelově určených na spolufinancování
programů nebo projektů v roce 2008 :
a) Evropské unie ve výši 192 283 tis. Kč
b) finančního mechanismu EHP/Norsko ve výši 3 340 tis. Kč
2. dotace jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých
nákladů na vzdělávání ve výši 3 648 714 tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

(Hlasování: 30 – 5 – 13) návrh byl přijat
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I.

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

Usnesení č. 10/23Z/2007
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schva luje
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.
3 tohoto usnesení

B)

uk ládá
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. 1. 2008

II. Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a.s. a majetkové
účasti Ústeckého kraje peněžitým vkladem
Usnesení č. 11/23Z/2007
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z hoduj e
dle §36 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. se
sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem , PSČ 401 13, IČ: 25488627, a to peněžitým
vkladem ve výši 150.000.000,-- Kč

B)

uk ládá
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. 1. 2008

C)

bere na vědomí
indikativní seznam potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. na vybavení nemocnic
v Děčíně, Chomutově, Mostě, Teplicích a Ústí nad Labem zdravotnickou technikou a
zdravotnickými technologiemi

III. Rozhodnutí o nepeněžitém vkladu nemovitostí ve vlastnictví Ústeckého kraje do
společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Usnesení č. 12/23Z/2007
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z hoduj e
dle §36 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nepeněžitém vkladu nemovitostí ve vlastnictví Ústeckého kraje
uvedených v příloze č. 4 a č. 5 tohoto usnesení do společnosti Krajská zdravotní, a.s. se
sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627, ve výši
141.480.000,- Kč a o jeho vyjmutí ze správy Krajské majetkové, příspěvkové organizace
(příloha 4), a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
(příloha 5), které jej mají 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

B)

uk ládá
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. 1. 2008

IV. Návrh na doplnění počtu členů představenstva společnosti Krajská zdravotní, a. s.
Usnesení č. 13/23Z/2007
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, zástupce kraje do představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.
s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, IČ 25488627 pana Ing. Eduarda
Reichelta, r.č. 621014/0904, bytem Školní pěšina 5091, Chomutov, a to s účinností k 1. 1.
2008

B)

uk ládá
Radě Ústeckého kraje rozhodnout dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako jedinému akcionáři společnosti Krajská
zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, IČ: 25488627
v působnosti valné hromady, o jmenování člena představenstva dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2007

V. Informace o realizaci nepeněžitého vkladu nemovitostí ve vlastnictví Ústeckého kraje
do společnosti Krajská zdravotní, a.s. v srpnu 2007
Usnesení č. 14/23Z/2007
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
výši technického zhodnocení nemovitého majetku k 31.8.2007 dle předloženého materiálu
v úhrnné výši 301 931 979,- Kč, které nebylo součástí ocenění nemovitého majetku ve
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znaleckém posudku k datu 28.2.2007, jehož předmětem byl nepeněžitý vklad do základního
kapitálu Krajské zdravotní, a.s.
VI.

Návrh na doplnění počtu členů dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a. s.

Usnesení č. 15/23Z/2007
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, zástupce kraje do dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a. s.,
se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ 25488627 paní Mgr. Hanu
Karbanovou, r.č. 495330/052, bytem Lysá 272, 400 02 Ústí nad Labem

B)

uk ládá
Radě Ústeckého kraje rozhodnout dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako jedinému akcionáři společnosti Krajská
zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ 25488627
v působnosti valné hromady, o jmenování člena dozorčí rady dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2007

(Hlasování: 28 – 8 – 15) návrh byl přijat

Společné hlasování k usnesení č. 10/23Z/2007 až
15/23Z/2007

Usnesení č. 16/23Z/2007
Sloučení bývalých nemocničních příspěvkových organizací Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ro z hoduj e
v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o sloučení příspěvkových organizací Ústeckého
kraje:
1. Název:
Sídlo:
IČ:

Nemocnice Děčín, příspěvková organizace
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II.
00829617

s příspěvkovou organizací
Název:
Krajské nemocnice, příspěvková organizace
Sídlo:
Sociální péče 3166/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČ:
00673544
dnem 1. ledna 2008.
Majetek, práva a závazky zanikající Nemocnice Děčín, příspěvkové organizace, přecházejí
na přejímající příspěvkovou organizaci Krajské nemocnice, příspěvkovou organizaci.
2. Název:
Sídlo:
IČ:

Nemocnice Teplice, příspěvková organizace
Duchcovská 53, 415 01 Teplice
00830526
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s příspěvkovou organizací
Název:
Krajské nemocnice, příspěvková organizace
Sídlo:
Sociální péče 3166/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČ:
00673544
dnem 1. ledna 2008.
Majetek, práva a závazky zanikající Nemocnice Teplice, příspěvkové organizace,
přecházejí na přejímající příspěvkovou organizaci Krajské nemocnice, příspěvkovou
organizaci.
3. Název:
Sídlo:
IČ:

Nemocnice Most, příspěvková organizace
J. Ev. Purkyně 270/5, 434 64 Most
00829617

s příspěvkovou organizací
Název:
Krajské nemocnice, příspěvková organizace
Sídlo:
Sociální péče 3166/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČ:
00673544
dnem 1. ledna 2008.
Majetek, práva a závazky zanikající Nemocnice Most, příspěvkové organizace, přecházejí
na přejímající příspěvkovou organizaci Krajské nemocnice, příspěvkovou organizaci.
4. Název:
Sídlo:
IČ:

Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
00674125

s příspěvkovou organizací
Název:
Krajské nemocnice, příspěvková organizace
Sídlo:
Sociální péče 3166/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČ:
0673544
dnem 1. ledna 2008.
Majetek, práva a závazky zanikající Nemocnice Chomutov, příspěvkové organizace, přecházejí na
přejímající příspěvkovou organizaci Krajské nemocnice, příspěvkovou organizaci.
(Hlasování: 28 – 1 – 16) návrh byl přijat
Usnesení č. 17/23Z/2007
Sjednání podmínek spolupráce s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

si vyh ra zuje
podle §37 zákona o krajích rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Regionální
radě regionu soudržnosti Severozápad,

B)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Ústeckým krajem a Regionální radou regionu
soudržnosti Severozápad, se sídlem Mírové náměstí 37, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
75082136 dle předloženého materiálu.

(Hlasování: 50 – 0 – 1) návrh byl přijat
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Usnesení č. 18/23Z/2007
Dohoda o spolupráci při přípravě výstavby přeshraničního silničního spojení Brandov –
Olbernhau/Rothenthaler Strasse
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sch valuje
dohodu mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko o přípravě výstavby
přeshraničního silničního spojení Brandov – Olbernhau /Rothenthaler Straβe dle
předloženého materiálu.
(Hlasování: 51 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 19/23Z/2007
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

Ústeckého kraje

rozhodlo
A) o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tomuto žadateli z Fondu hejtmana:
Město Třebenice
IČ:264521
sídlo: Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice
výše dotace: 22 000,-Kč
název projektu (akce): Vánoční koncert v Muzeu českého granátu
B) o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tomuto žadateli z Fondu hejtmana:
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 00379719
sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
výše dotace: 40 000,-Kč
název projektu (akce): Záchranná stanice pro handicapované volně žijící živočichy
v Ústeckém kraji
C) o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tomuto žadateli z Fondu hejtmana:
Komorní smíšený sbor Ventilky, pěvecký sbor ZUŠ Jirkov, příspěvková organizace
IČ: 47795824
sídlo: Chomutovská 267, 431 11 Jirkov
výše dotace: 50 000,-Kč
název projektu (akce): Mezinárodní sborová soutěž The Malta International Choir
Competition and Festival
(Hlasování: 38 – 0 – 12) návrh byl přijat

Usnesení č. 20/23Z/2007
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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sch valuje
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2008 dle přílohy č.6 tohoto usnesení.
(Hlasování: 49 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 21/23Z/2007
Rozvojové programy Ústeckého kraje - žádosti o výjimku na ÚPD
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. prodloužení termínu
dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování,
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace těmto projektům:
1.

Územní plán města Žatec a jeho místních částí do 30. 11. 2008

2.

Zpracování územního plánu obce Doubice do 30. 6. 2008

3.

Územní plán obce Srbská Kamenice do 31. 12. 2008

4.

Územní plán sídelního útvaru Budyně nad Ohří do 30. 11. 2008

5.

Pořízení územně plánovací dokumentace obce Lišnice do 31. 7. 2008

6.

Územní plán obce Dušníky do 30. 6. 2008

7.

Územní plán obce Veliká Ves do 31. 12. 2008

8.

Územní plán obce Děčany do 30. 6. 2008

9.

Územně plánovací dokumentace obce Kyškovice do 30. 6. 2008

10.

Územně plánovací dokumentace obce Pětipsy do 31. 12. 2008

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

Usnesení č. 22/23Z/2007
Návrh Programu rozvoje ekologické výchovy na rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
„Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro
rok 2008“, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.
B) ukládá
panu Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje, zodpovědnému za oblast životního
prostředí a zemědělství, zajistit vyhlášení schváleného „Programu rozvoje ekologické
výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2008“
Termín: 14. 1. 2008
(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 23/23Z/2007
Návrh na vyplacení příspěvků na hospodaření v lesích za rok 2007 v režimu de minimis
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rev okuj e
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 22/20Z/2007 ze dne 27.6.2007 v bodech A/1, A/2, A/3, A/4, A/9, A/10, A/11, A/12,
A/13, A/15, A/16, A/17, A/18, A/21, A/22
1. Obec Vrbice, Hlavní 47, 401 64 Vrbice , IČ 00264652
Výše příspěvku 77 440,- Kč
2.

Obec Vilémov, Náměstí 1, 431 54 Vilémov, IČ 00262200
Výše příspěvku 16 980,- Kč

3.

Obec Boleboř, Boleboř 86, 431 21 Boleboř, IČ 00261815
Výše příspěvku 281 555,- Kč

4.

Obec Křimov, Křimov 36, 430 02 Chomutov, IČ 00261971
Výše příspěvku 545 855,- Kč

9.

Dijon, s.r.o., Vězeňská 5/116, 110 00 Praha 1, IČ 267 30715
Výše příspěvku 384 600,- Kč

10. Městys Levín, Levín 58, 411 45 Úštěk, IČ 00263877
Výše příspěvku 268 150,- Kč
11. Hora Svatého Šebestiána, Hora Svatého Šebestiána 3, 431 82 Hora Svatého Šebestiána,
IČ 00261866
Výše příspěvku 308 815,- Kč
12. Město Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, IČ 00261408
Výše příspěvku 116 775,- Kč
13. Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, IČ 00075566
Výše příspěvku: 610 270,- Kč
15. Město Výsluní, Výsluní 14, 431 83 Výsluní, IČ 00262251
Výše příspěvku: 152 530,- Kč
16. Obec Libořice, Libořice 30438 01 Žatec, IČ 00556335
Výše příspěvku: 37 800,- Kč
17. Brožová Marie, nar. 9. 1. 1951, V Lipovci 3113, 276 01 Mělník
Výše příspěvku: 567 360,- Kč
18. Flegl Martin, 23 Flemington str. 2176 NSW, ST. John´s park, Austrálie, zastoupený JUDr.
Janem Vebrem v plné moci
Výše příspěvku: 318 060,- Kč
21. Obec Horní Habartice, Horní Habartice 187, 405 02 Děčín, IČ 00555932
Výše příspěvku: 39 150,- Kč
22. Obec Staňkovice, Staňkovice 44, 412 01 Litoměřice, IČ 0044224869
Výše příspěvku: 61 800,- Kč
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č. 19/21Z/2007 ze dne 26.9.2007 v bodech A/3, A/5, A/6, A/8, A/9, A/14, A/15, A/16,
A/18, A/25, A/26, A/28, A/29, A/30,
3. Obec Lubenec, Podbořanská 51, 439 83 Podbořany, IČ 00261173
Výše příspěvku 10 800,- Kč
5. Flegl Martin, 23 Flemington str. 2176 NSW, ST. John’s park, Austrálie, zastoupený JUDr.
Janem Vebrem v plné moci
Výše příspěvku 193 050,- Kč
6. Obec Blatno, Blatno 1, 430 01 Chomutov, IČ 00261807
Výše příspěvku 411 690,- Kč
8. Obec Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny, IČ 00265934
Výše příspěvku 379 560,- Kč
9. Město Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry, IČ 265080
Výše příspěvku 63 000,- Kč
14. OBEC MERBOLTICE, Merboltice 53, 405 02, IČ 00555959
Výše příspěvku: 29 100,- Kč
15. Brožová Marie, nar. 9. 1. 1951, V Lipovci 3113, 276 01 Mělník
Výše příspěvku: 28 400,- Kč
16. OBEC HUNTÍŘOV, Huntířov 126, 405 02 Děčín, IČ 00261360
Výše příspěvku: 26 920,- Kč
18. Košťany Holdings spol. s r. o., Lidická 60, 417 23 Košťany, IČ 25006371
Výše příspěvku: 914 233,- Kč
25. OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16, 405 02 Malšovice, IČ 00261548
Výše příspěvku: 266 790,- Kč
26. Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace, Bynovská 74/20, 405 02 Děčín, IČ 47274760
Výše příspěvku 1 032 609,- Kč
28. Město Velký Šenov, Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov, IČ 00261734
Výše příspěvku 38 600,- Kč
29. Město Úštěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk, IČ 00264571
Výše příspěvku 707 920,- Kč
30. Obec Bžany, Bžany 50, 415 01 Bžany, IČ 00266264
Výše příspěvku 81 000,- Kč
a to v rozsahu podle předložených žádostí o podporu na hospodaření v lesích uvedených v
předloženém materiálu
B) ro z hoduj e
1. o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích
v režimu de minimis pro subjekty uvedené v bodu A) tohoto usnesení a to v rozsahu dle
předloženého materiálu.
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2. o poskytnutí neinvestiční dotace na hospodaření v lesích pro subjekty:
1)

STATUTÁRNÍ MĚSTO
Výše příspěvku 500 000,- Kč

2)

Město
Jirkov,
Náměstí
Výše příspěvku: 545 077,- Kč

MOST,

Radniční

Dr.E.Beneše

1,
1,

434
431

69

Most,

11

Jirkov,

IČ

00266094

IČ 00261904

a to v rozsahu dle předložených žádostí o podporu na hospodaření v lesích a v souladu
s předpisy Evropského společenství.
C) schva luje
vzory „Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace“ 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 B1) tohoto usnesení.
Termín: 28. 12. 2007
(Hlasování: 48 – 1 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 24/23Z/2007
Návrh na projednání změny smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
změnu smlouvy č. 821/2007, uzavřenou se společností KIS plus, a.s. se sídlem Želetická
305/3, Litoměřice, IČ: 62738135, podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK,“
dodatkem č. 1. takto:
1. Změna termínu dokončení projektu ze dne 31. 12. 2007 na 31. 3. 2008.
2. Změna čl. II., odst. 4, za uznatelné budou považovány náklady spojené s realizací
projektu po 1. 10. 2005.
Poskytnutí dotací a změna charakteru poskytnuté dotace je podmíněno uzavřením smluv, jejichž
návrhy jsou obsaženy v příloze č. 9 tohoto usnesení.
(Hlasování: 42 – 1 – 5) návrh byl přijat

Usnesení č. 25/23Z/2007
Návrh změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 2
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (dále jen PRVKUK),
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 místní části
města Litvínov Šumná dle předloženého materiálu.
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Navržené řešení je z technicko – ekonomického hlediska optimální a změna PRVKUK jako
základního koncepční materiál na dobu do roku 2015 přispěje k podpoře investice z Fondů
ČR a Evropských fondů.
(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 26/23Z/2007
Projednání návrhu zajištění protipovodňových opatření na silnici II/261
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Přijmutí závazku navrhovatele protipovodňových opatření na silnici II/261 dle požadavků
Programu 129120, podprogramu 129123, který stanoví, že navrhovatel po realizaci akce
bezplatně převezme PPO (nebo jeho část) do svého majetku a bude se o ně starat s péčí
řádného hospodáře
(Hlasování: 46 – 0 – 1) návrh byl přijat

Usnesení č. 27/23Z/2007
Dodatek smlouvy o neinvestiční dotaci č. 565/2007 v rámci programu regionální kulturní činnosti
na rok 2007 - obec Chlumec
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 565/2007 o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 7. 8. 2007 v
rámci Programu regionální kulturní činnosti na rok 2007, dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 11. 1. 2008

(Hlasování: 48 – 0 – 1) návrh byl přijat

Usnesení č. 28/23Z/2007
Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů
zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru pro rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
stanovuje
výši náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
v souladu s ustanovením § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a
to pro rok 2008 paušální částkou ve výši:
200,- Kč (dvěstěkorunčeských) za jednu hodinu, maximálně však ve výši 1 800,- Kč
(jedentisícosmsetkorunčeských) za jeden den
Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě stanoví hejtman, případně jím
pověření zástupce hejtmana nebo vedoucí odboru kanceláře hejtmana s tím, že do rozsahu
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potřebné doby se kromě doby jednání Zastupitelstva, Rady, výboru, komise, politického
klubu nebo akce, na kterou byl delegován Zastupitelstvem, Radou nebo hejtmanem,
případně jím pověřeným zástupcem hejtmana, zahrnuje i doba potřebná k cestě na jednání a
z jednání.
Náhrada je vyplácena na základě podkladů předložených členem zastupitelstva a podléhá
dani z příjmů.
(Hlasování: 48 – 0 – 1) návrh byl přijat

Usnesení č. 29/23Z/2007
Odkup akcií RRA ÚK a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s ta no v í
v souladu s § 36 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, zvýšení majetkové účasti Ústeckého kraje ve společnosti Regionální rozvojová
agentura Ústeckého kraje a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ
400 02, IČ 60279524,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 557, o 10 kusů akcií této společnosti, a to formou nákupu od níže
uvedených akcionářů:
Statutární město Most

7 kusy akcií

Město Krupka

1 kus akcie

Město Jirkov

2 kusy akcie

B) ukládá
Ing. Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana, zabezpečení nákupu akcií společnosti Regionální
rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s.v počtu 10 kusů, za cenu v maximální výši 23 900,-Kč za jednu akcii.
Termín: 31. 12. 2007
(Hlasování: 42 – 1 – 4) návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 30/23Z/2007
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
manželům Miluši Dvořákové a Pavlu Dvořákovi, bytem: Děčín, Vilsnická 26, 405 02, a
to:
- bytová jednotka č. 76/1 v obytném domě č. p. 76, část obce: Děčín XXVII-Březiny,
způsob využití: byt. dům, na st. p. č. 131/1 včetně podílu 3861/100568 na
společných částech domu a pozemku za kupní cenu 98.460,- Kč,
Haně Eidrnové, bytem: Březiny 76, Děčín 27, 405 02, a to:
- bytová jednotka č. 76/2 v obytném domě č. p. 76, část obce: Děčín XXVII-Březiny,
způsob využití: byt. dům, na st. p. č. 131/1 včetně podílu 9904/100568 na
společných částech domu a pozemku za kupní cenu 243.500,- Kč,
manželům Miroslavě Spilkové a Václavu Spilkovi, bytem: Březiny 76, Děčín 27, 405 02,
a to:
- bytová jednotka č. 76/3 v obytném domě č. p. 76, část obce: Děčín XXVII-Březiny,
způsob využití: byt. dům, na st. p. č. 131/1 včetně podílu 12609/100568 na
společných částech domu a pozemku za kupní cenu 308.420,- Kč,
manželům Jitce Kišové a Adamu Kišovi, bytem: Březiny 76, Děčín 27, 405 02, a to:
- bytová jednotka č. 76/4 v obytném domě č. p. 76, část obce: Děčín XXVII-Březiny,
způsob využití: byt. dům, na st. p. č. 131/1 včetně podílu 11358/100568 na
společných částech domu a pozemku za kupní cenu 278.390,- Kč,
manželům Michaele Anderlové a Rostislavu Anderlemu, bytem: Březiny 76, Děčín 27,
405 02, a to:
- bytová jednotka č. 76/5 v obytném domě č. p. 76, část obce: Děčín XXVII-Březiny,
způsob využití: byt. dům, na st. p. č. 131/1 včetně podílu 12752/100568 na
společných částech domu a pozemku za kupní cenu 311.850,- Kč,
Evě Eflerové, bytem: Březiny 76, Děčín 27, 405 02, a to:
- bytová jednotka č. 76/6 v obytném domě č. p. 76, část obce: Děčín XXVII-Březiny,
způsob využití: byt. dům, na st. p. č. 131/1 včetně podílu 3826/100568 na
společných částech domu a pozemku za kupní cenu 97.620,- Kč,
manželům Marii Fojtové a Jiřímu Fojtovi bytem: Březiny 76, Děčín 27, 405 02, a to:
- bytová jednotka č. 76/7 v obytném domě č. p. 76, část obce: Děčín XXVII-Březiny,
způsob využití: byt. dům, na st. p. č. 131/1 včetně podílu 11810/100568 na
společných částech domu a pozemku za kupní cenu 289.240,- Kč,
manželům Dagmaře Kubíčkové a Antonínu Kubíčkovi, bytem: Březiny 76, Děčín 27,
405 02, a to:
- bytová jednotka č. 76/8 v obytném domě č. p. 76, část obce: Děčín XXVII-Březiny,
způsob využití: byt. dům, na st. p. č. 131/1 včetně podílu 11079/100568 na
společných částech domu a pozemku za kupní cenu 271.700,- Kč,
manželům Jitce Veselé a Ivanu Veselému, bytem: Březiny 76, Děčín 27, 405 02, a to:
- bytová jednotka č. 76/9 v obytném domě č. p. 76, část obce: Děčín XXVII-Březiny,
způsob využití: byt. dům, na st. p. č. 131/1 včetně podílu 11795/100568 na
společných částech domu a pozemku za kupní cenu 288.880,- Kč,
manželům Pavlíně Kunteové a Liboru Kuntemu, bytem: Březiny 76, Děčín 27, 405 02, a
to:
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- bytová jednotka č. 76/10 v obytném domě č. p. 76, část obce: Děčín XXVIIBřeziny, způsob využití: byt. dům, na st. p. č. 131/1 včetně podílu 11574/100568 na
společných částech domu a pozemku za kupní cenu 283.580,- Kč,
vše obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsaných na LV č. 892 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská
Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace, se sídlem:
Českolipská 123, 405 02 Děčín – Libverda, IČ: 47274654 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. 4. 2008

2.
Usnesení č. 31/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
prodat nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje nájemníkům Ludmile Halamové, Zdeňku
Barnetovi, Janě Barnetové, Jaroslavě Řeřichové, Miroslavě Korbové a Evě Papaiové, 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
- 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, zapsaných na LV č. 250 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu 1.250.000,- Kč (kdy
na obytný dům včetně zastavěné plochy je poskytnuta sleva 600.000,- Kč oproti tržnímu
ocenění dle znaleckého posudku, prodej p.p.č. 58/2 dle znaleckého posudku, tj. 50.000,- Kč).
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, jednat s nájemníky o prodeji nemovitostí
uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2008

3.
Usnesení č. 32/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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:
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pozemek: p.p.č. 415/56 o výměře 1455 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky zapsané na LV č. 357 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
- pozemek: p.p.č. 310/22 o výměře 74 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 342/25 o výměře 996 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 335/17 o výměře 1641 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z p.p.č. 335/13 o výměře 2263 m2, GP č. 133-429/2005)
- pozemek: p.p.č. 415/57 o výměře 3 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 415/63 o výměře 2237 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z p.p.č. 415/53 o výměře 2248 m2, GP č. 133-429/2005)
- pozemek: p.p.č. 415/64 o výměře 2126 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z p.p.č. 415/54 o výměře 4224 m2, GP č. 133-429/2005)
- pozemek: p.p.č. 415/65 o výměře 1021 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z p.p.č. 415/55 o výměře 1043 m2, GP č. 133-429/2005)
- pozemek: p.p.č. 310/37 o výměře 2211 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z p.p.č. 310/20 o výměře 2369 m2, GP č. 133-429/2005)
- pozemek: p.p.č. 342/33 o výměře 1262 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z p.p.č. 342/24 o výměře 1352 m2, GP č. 133-429/2005)
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky zapsané na LV č. 345 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 3. 2008

4.
Usnesení č. 33/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Píšťany, se
sídlem Píšťany 64, 411 01 Žalhostice, zastoupené Milanem Šedinou, starostou města, IČ:
526789, a to:
pozemek: p.p.č. 271/9 o výměře 270 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 271/9 byl oddělen z pozemku p.č. 271/1 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 213-70/2007 ze dne 5.4.2007)
- pozemek: p.p.č. 271/10 o výměře 95 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 271/10 byl oddělen z pozemku p.č. 271/1 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 213-70/2007 ze dne 5.4.2007)
v k.ú. Píšťany, obec Píšťany, zapsané na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze
-
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správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2008

5.
Usnesení č. 34/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu městu
Most, se sídlem Radniční 1, 434 64 Most, zastoupené Ing. Vlastimilem Vozkou,
primátorem města, IČ: 00266094, a to:
budova: č.p. 1433, část obce Most, způsob využití: občanská vybavenost, způsob
ochrany: nemovitá kulturní památka, umístěna na p.p.č. 4499
- pozemek: p.p.č. 4499 o výměře 432 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Most II, obec Most, zapsaných na LV č. 13805 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy
příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, IČ: 00080730,
se sídlem Čs. armády 1360, 434 38 Most 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 (převodu) nemovitostí schválené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2008

6.
Usnesení č. 35/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a Obcí Tisá
zastoupenou starostkou Mgr. Martinou Šimáňovou, 403 36 Tisá, IČ: 00267082, na budoucí
darování (převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 2303 o výměře cca. 405,9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Tisá, k.ú. Tisá zapsané na LV č. 473 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Labem.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
budoucím daru nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 29. 2. 2008

7.
Usnesení č. 36/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 52/2007 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí:
-

pozemek (podíl 14/24): p.p.č. 4986/15 o výměře 335 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,

-

pozemek (podíl 14/24): p.p.č. 4986/16 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,

pozemek (podíl 14/24): p.p.č. 4986/17 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Louny, k.ú. Louny, zapsaných na LV č. 1943 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny ,
-

z majetku České republiky, příslušnost hospodaření má Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, do vlastnictví Ústeckého kraje.
8.
Usnesení č. 37/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 42/2007 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí:
-

pozemek: p.p.č. 1115/2 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Chožov, k.ú. Třtěno, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec,

z majetku České republiky, příslušnost hospodaření má Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, do vlastnictví Ústeckého kraje.
9.
Usnesení č. 38/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Velká
Bukovina, se sídlem: Velká Bukovina 178, 407 29, IČ: 00555886, a to:
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- část pozemku: p. p. č. 930 o výměře 1444 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělený dle geometrického plánu č. 169-82/2006 z p. p. č. 930 o
výměře 2719 m2),
obec Velká Bukovina, k. ú. Malá Bukovina, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro obec Velká Bukovina a
předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatné nabytí nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2008

10.
Usnesení č. 39/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ:
69797111, a to:
- pozemek: p. p. č. 769 o výměře 5065 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Chřibská, k. ú. Horní Chřibská,
- pozemek: p. p. č. 211 o výměře 574 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 495/1 o výměře 3546 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Chřibská, k. ú. Chřibská,
zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedených nemovitostí do správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
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)

rozhoduje
o nenabytí 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. 456/3 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Staré Křečany, k. ú. Kopec,
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zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

D)

souhlasí
se zněním Smluv o bezúplatném převodu nemovitostí č. 92/07/UDC/BP,
č. 93/07/UDC/BP, č. 94/07/UDC/BP a doložek dle předloženého materiálu, týkající se
převodu nemovitostí, a to:
- pozemek: p. p. č. 769 o výměře 5065 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Chřibská, k. ú. Horní Chřibská,
- pozemek: p. p. č. 211 o výměře 574 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 495/1 o výměře 3546 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Chřibská, k. ú. Chřibská,
zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Ústeckého kraje.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvy o bezúplatném převodu,
jejichž předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2008

11.
Usnesení č. 40/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Kadaň, se sídlem
Mírové náměstí čp. 1, Kadaň, PSČ 432 01, IČ: 261912, a to:
- pozemek: p.p.č. 3280 o výměře 237 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,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 1. 2008

12.
Usnesení č. 41/23Z/2007
Nakládání s majetkem
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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. 2031/3 o výměře 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Petrovice, k.ú. Krásný Les v Krušných horách, zapsaný na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 10/UL/2007 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. 2031/3 o výměře 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Petrovice, k.ú. Krásný Les v Krušných horách, zapsaný na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A)
1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 29. 2. 2008

13.
Usnesení č. 42/23Z/2007
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. 70/2 o výměře 752 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Hostovice u Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou
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B)

republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 13/UL/2007 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. 70/2 o výměře 752 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Hostovice u Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 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: 29. 2. 2008

14.
Usnesení č. 43/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Roudnice
nad Labem, se sídlem Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem, zastoupené
Zdeňkem Kubínkem, starostou města, IČ: 00264334, a to:
- pozemek: p.p.č. 4146/7 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 4146/7 byl oddělen z pozemku p.č. 4146/3 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 2240-509/2006 ze dne 9.6.2006)
- pozemek: p.p.č. 4152/14 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 4152/14 byl oddělen z pozemku p.č. 4152/2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 2240-509/2006 ze dne 9.6.2006)
- pozemek: p.p.č. 4152/16 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 4152/16 byl oddělen z pozemku p.č. 4152/6 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 2240-509/2006 ze dne 9.6.2006)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město
Roudnice nad Labem 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 Roudnice
nad Labem, se sídlem Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem, zastoupené
Zdeňkem Kubínkem, starostou města, IČ: 00264334, a to:
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- pozemek: p.p.č. 4146/6 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 4146/6 byl oddělen z pozemku p.č. 4146/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2240-509/2006 ze dne 9.6.2006)
- pozemek: p.p.č. 4152/9 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 4152/9 byl oddělen z pozemku p.č. 4152/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2240-509/2006 ze dne 9.6.2006)
- pozemek: p.p.č. 4152/10 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 4152/10 byl oddělen z pozemku p.č. 4152/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2240-509/2006 ze dne 9.6.2006)
- pozemek: p.p.č. 4152/11 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 4152/11 byl oddělen z pozemku p.č. 4152/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2240-509/2006 ze dne 9.6.2006)
- pozemek: p.p.č. 4152/12 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 4152/12 byl oddělen z pozemku p.č. 4152/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2240-509/2006 ze dne 9.6.2006)
- pozemek: p.p.č. 4152/13 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 4152/13 byl oddělen z pozemku p.č. 4152/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2240-509/2006 ze dne 9.6.2006)
- pozemek: p.p.č. 4146/8 o výměře 306 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 4146/8 byl oddělen z pozemku p.č. 4146/1 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 2294-531/2007 ze dne 23.3.2007)
v k.ú. Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2496 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a
vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvy, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí schválené v bodu A) 1. tohoto usnesení a
poskytnutí daru (převodu) nemovitostí schválené v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2008

15.
Usnesení č. 44/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a Obcí Tisá se
sídlem Tisá 205, 403 36 Tisá, zastoupená Mgr. Martinou Šimáňovou, starostkou obce, IČ:
00267082, na budoucí přijetí daru (nabytí) nemovitostí, a to:
- pozemek: část p.p.č. 381 o výměře cca. 43,4 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště,
- pozemek: část p.p.č. 799/2 o výměře cca. 86,1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
obec Tisá, k.ú. Tisá zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Labem ve prospěch Obce Tisá.
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B)

ukládá
uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o budoucím přijetí daru nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 29. 2. 2008

(Hlasování: 40 – 0 – 1) návrh byl přijat

Společné hlasování pro body 1 až 15

16.
Usnesení č. 45/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zrušením usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/17Z/2006 ze dne 20.12.2006.

B)

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

pozemek: p.p.č. 3886/18 o výměře 339 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob
využití: objekt občanské vybavenosti

-

pozemek: p.p.č. 3886/19 o výměře 1446 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(k p.p.č. 3886/19 o výměře 404 m2 byly přisloučeny díly „l+m“ o výměře 1042 m2,
oddělené z p.p.č. 3886/20 o výměře 1445 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 3305-32/2007 ze dne 27.2.2007)

obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice za kupní cenu 220.500,- Kč stanovenou
dle znaleckého posudku a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829013 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu B) tohoto usnesení, k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2009

17.
Usnesení č. 46/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Lesy České republiky,
s. p., se sídlem: Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: 42196451, a to:
- pozemek: p. p. č. 691/4 o výměře 2779 m2, druh pozemku: lesní pozemek (oddělený dle
geometrického plánu č. 98-79/2005 z p. p. č. 691/1 o výměře 9788 m2),
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obec Šluknov, k. ú. Kunratice u Šluknova, zapsané na LV č. 1516 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Lesy České republiky, s. p. za kupní cenu
26.250,- Kč a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Střední
lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace, se
sídlem: T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, IČ: 47274719, k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2008

18.
Usnesení č. 47/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníků: Václava
Bezoušky (1/3), bytem:Přímá 315, 407 11 Děčín, Marie Jonášové (1/3), bytem Jabloňová 91,
407 11 Děčín 9 a Věry Pavlové (1/3), Obořiště 61, 262 12 Obořiště a to:
-

pozemek: p. p. č. 810/7 o výměře 179 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,

-

pozemek: p. p. č. 810/10 o výměře 369 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,

obec Děčín, k.ú. Nebočady, zapsané na LV č. 960 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Děčín za kupní cenu 27.400,-- Kč a předání uvedené nemovitosti
do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837 k datu,
ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 29. 2. 2008

19.
Usnesení č. 48/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Boleboř, se sídlem
Boleboř č.p. 57, Boleboř, 431 21, IČ: 00261815, a to:
- pozemek: p.p.č. 324/2 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 325/10 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
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(pozemek p.č. 324/2 byl oddělen z pozemku p. č. 324 o výměře 2308 m2 a p.č. 325/10
z pozemku p.č. 325/3 o výměře 1786 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
146-71/2007 ze dne 19. 9. 2007)
obec Boleboř, k.ú. Svahová zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Boleboř, za kupní cenu 1.680,--Kč.
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. 1. 2008

20.
Usnesení č. 49/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, správa
nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, se sídlem Husinecká
1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 45797072, a to:
- pozemek: p.p.č. 205/22 o výměře 19 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 205/28 o výměře 990 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 265/27 o výměře 284 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 265/30 o výměře 1738 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 310/30 o výměře 1449 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 310/34 o výměře 844 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 310/36 o výměře 1183 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: PF ČR,
za kupní cenu dle znaleckého posudku (tržní ocenění), včetně znalečného a správního
poplatku spojeného s převodem pozemků.

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: 31. 3. 2008

21.
Usnesení č. 50/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007

B)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Staňkovice, se sídlem
Postoloprtská 8, Staňkovice u Žatce, 439 49, IČ: 00556432, a to:
- pozemek: p.p.č. 1694/15 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1694/16 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(oba odděleny z pozemku p. č. 1624/5 o výměře 540 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 294-279/2007 ze dne 19. 7. 2007)
obec Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Žatce zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Žatec pro obec Staňkovice, za kupní cenu 6.650,--Kč.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu B) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2008

22.
Usnesení č. 51/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/15Z/2006 ze dne 20. 9. 2006 a č. 45/19Z/2007
ze dne 25. 4. 2007.
23.
Usnesení č. 52/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/15Z/2006 ze dne 20. 9. 2006.

24.
Usnesení č. 53/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 49/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005.

25.
Usnesení č. 54/23Z/2007
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 50/11Z/2006 bod A) 1 ze dne 19. 4. 2006 a
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 72/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007

26.
Usnesení č. 55/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/21Z/2007 ze dne
26.9.2007, a to takto:
1. v bodu A) se text „část komunikace č. II/569 ve staničení 2.172 km – 4.046 km“
ruší a nahrazuje se textem „část komunikace č. II/569 ve staničení 2.974 km – 4.046
km“.
2. v bodu B) se termín mění takto:
Termín: 28. 2. 2008

27.
Usnesení č. 56/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 55/21Z/2007 bod A)2 ze dne 26.
9. 2007 a to takto:
- souhlasí se zněním smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 85/07/4120
dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí a to:

a doložky

se ruší a nahrazuje se
- souhlasí se zněním smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 84/07/4120
dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí a to:
(Hlasování: 39 – 0 – 0) návrh byl přijat

a doložky

Společné hlasování pro body 16 až 27

28.
Usnesení č. 57/23Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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
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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.
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu, jejímž předmětem je
nabytí nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nabytí
nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 29. 2. 2008

(Hlasování: 34 – 0 – 4) návrh byl přijat
Usnesení č. 58/23Z/2007
Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje 2008 – 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z hoduj e
o přistoupení Ústeckého kraje do krajské úrovně strategie prevence kriminality na období
2008 - 2011

B)

bere na vědomí
informaci o usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 5. 12. 2007, kterým byl schválen Krajský
program prevence kriminality Ústeckého kraje na rok 2008 dle předloženého materiálu,
jmenován manažer prevence kriminality Ústeckého kraje a ustavena pracovní skupina pro
prevenci kriminality.

(Hlasování: 41 – 0 – 1) návrh byl přijat

Usnesení č. 59/23Z/2007
Organizace a zabezpečení ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje od roku 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) schva luje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje:
a) z článku IV. odst. 2) spočívající v tom, že dotace je poskytnuta bez vyhlášení dotačního
programu Ústeckého kraje
b) z článku VIII. odst. 7) spočívající v tom, že dotace je poskytnuta na úhradu až 100%
nákladů vzniklých obci při zabezpečení ambulantní pohotovostní péče
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 na zabezpečení ambulantní
pohotovostní péče na území Ústeckého kraje od 1. 1. 2008 níže uvedeným obcím:
Město Rumburk
Sídlo: Tř. 9. května 1366, 40801 Rumburk
IČ: 00261602
ve výši 600 000 Kč
Město Varnsdorf
Sídlo: Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf
IČ: 00261718
ve výši 465 000 Kč
Statutární město Děčín
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 40538 Děčín IV
IČ: 00261238
ve výši 1 185 000 Kč
Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo: Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
ve výši 915 000 Kč
Město Litoměřice
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice
IČ: 00263958
ve výši 1 185 000 Kč
Město Roudnice nad Labem
Sídlo: Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
ve výši 1 100 000 Kč
Město Lovosice
Sídlo: Školní 407/2, 41030 Lovosice
IČ: 00263991
ve výši 375 000 Kč
Město Krupka
Sídlo: Mariánské náměstí 22, 41742 Krupka
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IČ: 00266418
ve výši 915 000 Kč
Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 41831 Bílina
IČ: 00266230
ve výši 600 000 Kč
Statutární město Most
Sídlo: Radniční 1/2, 43401 Most
IČ: 00266094
ve výši 915 000 Kč
Město Litvínov
Sídlo: Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov
IČ: 00266027
ve výši 600 000 Kč
Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 44023 Louny
IČ: 00265209
ve výši 918 000 Kč
Město Žatec
Sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec
IČ: 00265781
ve výši 1 460 000 Kč
Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
IČ: 00261891
ve výši 1 185 000 Kč
Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň
IČ: 00261912
ve výši 1 100 000 Kč
za předpokladu, že příjemce dotace uzavře s Ústeckým krajem smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2008 v souladu s principy zabezpečení
ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji od 1. 1. 2008.
(Hlasování: 45 – 0 – 2) návrh byl přijat

Usnesení č. 60/23Z/2007
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 1. pololetí roku 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
plán práce Kontrolního výboru ZÚK na 1. pololetí roku 2008 dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 45 – 0 – 0) návrh byl přijat
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Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 9/23R/2007 – Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok
2008
Příloha č. 2 k usnesení č. 9/23R/2007 – Transfery obecním školám na přímé náklady na
vzdělání pro rok 2008
Příloha č. 3 k usnesení č. 10/23R/2007 – Návrh na změnu stanov společnosti
Příloha č. 4 k usnesení č. 12/23R/2007 – Seznam nemovitého majetku vkládaného do Krajské
zdravotní, a.s.
Příloha č. 5 k usnesení č. 12/23R/2007 – Seznam nemovitého majetku vkládaného do Krajské
zdravotní, a.s.
Příloha č. 6 k usnesení č. 20/23R/2007 – Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2008
Příloha č. 7 k usnesení č. 22/23R/2007 – Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělání a
osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2008
Příloha č. 8 k usnesení č. 23/23R/2007 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Příloha č. 9 k usnesení č. 24/23R/2007 – Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Příloha č. 10 k usnesení č. 27/23R/2007 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci
„Programu podpory regionální kulturní činnosti na
rok 2007“ uzavřené dne 7. 8. 2007
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P íloha .2 k usnesení . 9/23Z/2007

Transfery obecním školám na p ímé náklady na vzd lávání pro rok 2008
§
3111

.org.

Zkrácený název za ízení

navrhovaný rozpo et
roku 2008 v tis. K

091201
091204
091205
091209
091211
091212
091213
091231
091234

MŠ Arnoltice
MŠ eská Kamenice, Palackého
MŠ eská Kamenice, Komenského
MŠ D ín II, Liliová
MŠ D ín II, Riegrova
MŠ D ín VI, Klostermannova
MŠ D ín XXXII, Májová
MŠ Dobrná
MŠ Horní Habartice

1 049
2 839
2 212
6 501
9 327
6 480
8 739
980
818

091237
091239
091243
091244
091246
091247
091248
091252
091257

MŠ Janov
MŠ Jílové
MŠ Malá Vele - Jedlka
MŠ Malšovice
MŠ T chlovice
MŠ Valke ice
MŠ Velká Bukovina
MŠ Ji íkov
MŠ Lobendava

1 025
4 358
728
1 099
813
875
947
3 404
1 091
1 920
2 662
2 767

091258 MŠ Mikulášovice
091261 MŠ Rumburk, V Podhájí
091262 MŠ Rumburk, Komenského
091263 MŠ Rumburk, Sukova
091264 MŠ Rumburk, Krásnolipská
091265 MŠ Rumburk, Vojt cha Ková e
091271 MŠ Šluknov
091273 MŠ Velký Šenov
091276
091278
091281
091283
091284
091285
091286
091287

MŠ Dolní Podluží
MŠ Horní Podluží
MŠ Ji etín pod Jedlovou
MŠ Varnsdorf, Nezvalova
MŠ Varnsdorf, Seifertova
MŠ Varnsdorf, Pražská
MŠ Varnsdorf, K ižíkova
MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka

091288
091289
092202
092203
092204
092205
092206
092223
092232

MŠ Varnsdorf, Poštovní
MŠ Varnsdorf, Národní
Mate ská škola ernovice 97
Mate ská škola Droužkovice, Rudé Armády .p. 22
Mate ská škola Hora Svatého Šebestiána 88
Mate ská škola Hrušovany .p. 15
Mate ská škola Chomutov, Šafa íkova 4335
Mate ská škola Jirkov, Smetanovy Sady 1558
Mate ská škola Zelená 63, Málkov

2 317
2 134
1 784
5 602
1 789
1 049
1 110
1 008
3 903
1 997
3 591
2 766
1 916
1 811
1 934
987
1 190
721
907
45 711
25 352
1 011
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§

.org.

Zkrácený název za ízení

092234
092237
092243
092244
092245

Mate
Mate
Mate
Mate
Mate

ská škola Nezabylice 32
ská škola Údlice, Droužkovická 306
ská škola Olgy Havlové Kada , Kpt. Jaroše 581
ská škola Kada , Kpt. Jaroše 1554
ská škola Kada , Žitná 615

092246
092247
092248
092258
092259
092261
092262
092263
092275
092277
093207
093208
093219
093223
093224
093232
093235
093237
093239
093241
093246

Mate ská škola Kada , Klášterecká 1557
Mate ská škola Kada , Husova 1337
Mate ská škola Kada , Na podlesí 1481
Mate ská škola Klášterec n. Oh í, Lipová 570
Mate ská škola Klášterec n. Oh í, Soub žná 205
Mate ská škola Klášterec n. Oh í, Dlouhá 540
Mate ská škola Klášterec n. Oh í, Školní 518
Mate ská škola klášterec n. Oh í, Lesní 545
Mate ská škola Ra etice 44
Mate ská škola Pohádka Vejprty, P íse nická 1292
MŠ Libochovany
MŠ Litom ice
MŠ Love kovice
MŠ Sukorady se školní jídelnou
MŠ Št tí
MŠ ty lístek Terezín
MŠ Trav ice
MŠ s jídelnou Úšt k
MŠ Velké Žernoseky
MŠ Vrutice

MŠ Libochovice
093249 MŠ se školní jídelnou Poplze
093251 MŠ Lovosice, Resslova
093252 MŠ Lovosice, Sady pionýr
093253 MŠ Lovosice, Terezínská
093262 MŠ Brou ek Prackovice nad Labem
093269 MŠ Chot šov
093271 MŠ Chotim
093272 MŠ K esín
093273 MŠ se školní jídelnou Vchynice
093274 MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky
093276 MŠ Budyn nad Oh í
093281 MŠ Horní Be kovice
093288 Masarykova MŠ Roudnice n.L., Dobrovského
093289
093291
093292
093293
093299
093302
093303

MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory
MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina
MŠ Roudnice n.L., Školní
MŠ Písni ka Roudnice n.L., ipská
MŠ Straškov-Vodochody
MŠ se školní jídelnou Dušníky
MŠ se školní jídelnou Libkovice pod ípem

navrhovaný rozpo et
roku 2008 v tis. K
913
1 593
3 123
3 501
2 899
3 629
3 156
4 067
4 379
3 269
3 313
4 410
2 762
963
2 658
876
28 107
1 069
1 036
9 550
3 540
763
3 216
882
708
2 917
1 139
3 784
3 983
3 045
1 196
856
749
845
605
1 339
1 929
2 344
1 526
3 864
3 271
3 998
3 961
1 000
744
1 035
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§

.org.

Zkrácený název za ízení

093304 MŠ Martin ves
093305 MŠ Rohatce

navrhovaný rozpo et
roku 2008 v tis. K
756
1 111
1 104
891
857

093306
093307
093308
093309

MŠ V domice
MŠ Vrbice u Roudnice n.L.
MŠ Vražkov
MŠ Ra in ves

094201
094204
094206
094208
094212
094215
094216
094217
094218
094219
094221

MŠ Cítoliby
MŠ Dobrom ice
MŠ H ivice
MŠ Chlum any
MŠ Lenešice
MŠ Louny, s. armády
MŠ Louny, Dykova
MŠ Louny, Fügnerova
MŠ Louny, Kpt. Nálepky
MŠ Louny, P emyslovc
MŠ Louny, Šafa íkova

1 113
1 325
1 615
1 006
962
1 680
2 295
1 989
2 546
2 390
3 617
2 787

094222
094231
094233
094235
094239
094242
094243
094246
094248
094251
094254
094255
094265

MŠ Louny, V Domcích
MŠ Panenský Týnec
MŠ Peruc
MŠ Postoloprty
MŠ Ro ov
MŠ Slav tín
MŠ Vrbno nad Lesy
MŠ Krásný Dv r
MŠ Kryry
MŠ Lubenec
MŠ Podbo any, Brat í apk
MŠ Podbo any, Hlubanská
MŠ M cholupy

2 762
1 344
1 609
3 456
1 274
894
910
976
2 458
1 895
3 047
3 868
1 761

094269
094272
094273
094274
094275
094276
094277
094278
095201
095202
095203
095204

MŠ Tucho ice
MŠ Žatec, Brat í apk
MŠ Žatec, Fügnerova 2051
MŠ Žatec, Fügnerova 260
MŠ Žatec, Otakara B eziny
MŠ Žatec, Podm stí
MŠ Žatec, Studentská
MŠ Žatec, U jezu
MŠ Most, Hutnická
MŠ Most, Sochorova
MŠ Most, R žová
MŠ Most, Lidická

1 090
5 891
1 538
1 540
3 167
3 365
1 609
2 621
4 574
5 449
5 509
44 385

095224
095226
095227
095238

MŠ Obrnice
MŠ Lužice
MŠ Litvínov, Gorkého
MŠ Mezibo í

2 532
967
5 127
4 464
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096201
096202
096203
096204
096205

MŠ Teplice, K. apka
MŠ Teplice, Hlávkova
MŠ Teplice, Jaselská
MŠ Teplice, Jugoslávská
MŠ Teplice, Moskevské nám.

1 826
3 622
2 602
3 459
1 889

096206
096207
096208
096209
096211
096212
096213
096214
096215
096228
096231
096232

MŠ Teplice, J. V. Sládka
MŠ Na Kope ku Teplice, Bohosudovská
MŠ Teplice, Josefa Suka
MŠ Teplice, Fr. Šrámka
MŠ ty lístek Teplice, Zelená
MŠ Teplice, Josefa Ressla
MŠ Teplice, Na Stínadlech
MŠ Teplice, Na spojce
MŠ Teplice, Okrajová
MŠ Byst any
MŠ Bžany, Hradišt
MŠ U K emílka Dubí, Rokosovského

2 817
1 840
3 678
5 324
3 535
3 648
2 354
2 764
1 591
1 871
1 011
1 936

096233
096234
096235
096239
096241
096242
096243
096246
096247
096249
096251
096253
096254

MŠ Dubí, K ižíkova
MŠ Cibulá ek Dubí, Tovární
MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní
MŠ Duchcov, Tyršova
MŠ Duchcov, Husova
MŠ Duchcov, Osecká
MŠ Duchcov, Velká okružní
MŠ Háj u Duchcova
MŠ Hrob, Verne ice
MŠ Jeníkov
MŠ Kostomlaty pod Milešovkou
MŠ Koš any, Sídlišt -St elná
MŠ Koš any, Husova

2 126
2 602
1 039
1 576
1 617
1 669
3 587
1 097
2 282
1 071
1 295
1 025
1 592

096256
096257
096258
096265
096266
096267
096269
096271
096274
096276
096277
096281

MŠ Zvone ek Krupka, Lípová
MŠ Sluní ko Krupka, Kollárova
MŠ Písni ka Krupka, Dukelských hrdin
MŠ Lahoš
MŠ Modlany
MŠ ty lístek Novosedlice
MŠ Osek, Hornická
MŠ Osek, Hrdlovská
MŠ Pastelka Proboštov
MŠ Rtyn nad Bílinou
MŠ Újezde ek
MŠ Bílina, apkova

2 873
4 779
3 414
1 024
941
2 118
1 734
2 971
3 925
990
971
5 673

096282
096283
096291
096293

MŠ Bílina, Síbova
MŠ Bílina, M.Švabinského
MŠ Hostomice
MŠ Hrob ice

6 201
2 634
2 293
1 122
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096294
096295
097201
097202
097203

MŠ Ledvice
MŠ Ohní
Internátní MŠ Ústí n.L., ajkovského
MŠ U plavecké haly Ústí n.L., Na Spálence
MŠ Ústí n.L., Marxova

921
1 116
2 339
3 769
1 456

097204
097205
097206
097207
097208
097209
097211
097212
097213
097214
097215
097216

MŠ Ústí n.L., Škroupova
MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezru ova
MŠ Ústí n.L., E.Destinové
MŠ St ekov Ústí n.L., Sukova
MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební
MŠ Sluní ko Ústí n.L., J.Jab rkové
MŠ Zvone ek Ústí n.L., Školní
MŠ Sk ivánek Ústí n.L., St íbrnické Nivy
MŠ Ústí n.L., Karla IV.
MŠ Ústí n.L., V trná
MŠ St íbrníky Ústí n.L., St íbrnická
MŠ Kame á ek Ústí n.L., Kamenná

1 051
2 027
2 023
3 591
2 788
2 873
3 771
3 830
1 852
5 355
4 669
3 580

097217
097218
097219
097221
097222
097223
097224
097225
097226
097227
097228
097229
097252

MŠ Ústí n.L., Vina ská
MŠ Ústí n.L., Vojanova
MŠ Pomn nka Ústí n.L., P emyslovc
MŠ Ústí n.L., 5.kv tna
MŠ Motýlek Ústí n.L., Keplerova
MŠ Kyti ka Ústí n.L., Pod vodojemem
MŠ Nešt mice Ústí n.L., Mlýnská
MŠ Písni ka Ústí n.L., Studentská
MŠ Vyhlídka Ústí n.L., Rozcestí
MŠ Pastelka Ústí n.L., Horní
MŠ Skalni ka Ústí n.L., Peškova
MŠ Dob tice Ústí n.L., Rabasova
MŠ Dolní Zálezly

2 011
3 724
3 699
2 016
3 837
3 845
3 014
3 647
3 531
1 988
2 895
7 400
992

MŠ Chaba ovice
MŠ Chlumec, Muchova
MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská
MŠ Chuderov
MŠ Hv zdi ka Malé B ezno
MŠ Drá ek Povrly - Nešt dice
MŠ Dubice
MŠ ehlovice
MŠ Trmice
MŠ Velké B ezno
MŠ Velké Chvojno
094228 Spec. MŠ pro d ti s více vadami Louny
094284 Spec. MŠ pro d ti s více vadami Žatec

2 265
1 698
3 099
1 202
1 063
1 108
1 131
1 274
2 295
1 957
958

097253
097258
097259
097262
097264
097267
097269
097271
097274
097276
097278
3112
3113

navrhovaný rozpo et
roku 2008 v tis. K

091202 ZŠ Benešov nad Pl.
091206 ZŠ T.G.Masaryka eská Kamenice
091214 ZŠ D ín I, Komenského nám.

4 333
4 346
18 101
16 772
17 541
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ín II, Kamenická
ín II, Vrchlického
ín III, B ezová
ín IV, Máchovo nám.
ín VI, Na Stráni

navrhovaný rozpo et
roku 2008 v tis. K

091215
091216
091217
091218
091219

ZŠ D
ZŠ D
ZŠ D
ZŠ D
ZŠ D

091221
091222
091223
091224
091225
091229
091232
091233
091236
091238
091241
091242

ZŠ D ín VI, Školní
ZŠ D ín VIII, Vojanova
ZŠ D ín IX, Na P šin
ZŠ D ín XXVII, Kosmonaut
ZŠ D ín XXXII, Míru
ZŠ Dobkovice
ZŠ a MŠ Dolní Habartice
ZŠ a MŠ He manov
ZŠ Huntí ov
ZŠ Jet ichovice
ZŠ Jílové
ZŠ Ludvíkovice

25 059
16 289
19 046
7 142
17 754
2 785
2 287
1 681
3 349
1 125
15 661
3 945

091245
091249
091298
091251
091253
091255
091256
091259

ZŠ Markvartice
ZŠ Verne ice
ZŠ Malšovice
ZŠ Dolní Poustevna
ZŠ Ji íkov
ZŠ Krásná Lípa
ZŠ a MŠ Lipová
ZŠ Mikulášovice

7 814
7 565
1 738
10 018
11 606
16 831
2 483
7 754
14 195
15 503
4 108
3 474
15 884

091266
091267
091268
091269
091272

15 688
15 620
16 634
19 638
13 395

ZŠ Rumburk, Tyršova
ZŠ Rumburk, U Nemocnice
ZŠ Rumburk, V. Ková e
ZŠ Staré K e any
ZŠ Šluknov
091274 ZŠ Velký Šenov
091275 ZŠ Vilémov
091277 ZŠ Dolní Podluží
091279 ZŠ Ch ibská
091282 ZŠ Rybništ
091291 ZŠ Varnsdorf, Seifertova
091292 ZŠ Varnsdorf, Edisonova
091293 ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše
091294 ZŠ Varnsdorf, Bratislavská
091295 ZŠ Varnsdorf, Karlova
092201 Základní škola B ezno, Švermova 367
092207 Základní škola Chomutov, Zahradní 5265

10 335
3 300
8 156
8 710
3 239
12 820
12 767
10 506
4 940
6 259
7 358
22 615

092208
092209
092211
092212

19 907
13 086
16 492
15 285

Základní škola Chomutov, Na P íkopech 895
Základní škola Chomutov, Kada ská 2334
Základní škola Chomutov, Píse ná 5144
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
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navrhovaný rozpo et
roku 2008 v tis. K

092213
092214
092215
092216
092224

Základní škola Chomutov, Školní 1480
Základní škola Chomutov, Havlí kova 3675
Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539
Základní škola Chomutov, B ezenecká 4679
Základní škola Jirkov, Budovatel 1563

16 572
16 754
12 371
19 910
14 133

092225
092226
092227
092235
092236
092238
092241
092242
092249
092251
092252
092253

Základní škola Jirkov, Studentská 1427
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151
Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675
Základní škola Spo ice, Nám. Gen. Svobody 78
Základní škola Strup ice
Základní škola Údlice, Stará tvr 363
Základní škola Vysoká Pec, Julia Fu íka 40
Základní škola Chbany
Základní škola Kada , Školní 1479
Základní škola Kada , Pionýr 1102
Základní škola Kada , Chomutovská 1683
Základní škola Kada , Na Podlesí 1480

15 344
14 141
28 726
3 937
6 542
6 331
1 638
2 813
14 849
13 201
12 181
11 550

092264
092265
092266
092271
092273
092274
092276
092278
092282
093201
093202
093203
093204
093205

Základní škola Klášterec n. Oh í, Krátká ul. 676
Základní škola Klášterec n. Oh í, Školní 519
Základní škola Klášterec n. Oh í, Petlérská 447
ZŠ sgt. J.C.Kluttze Ková ská, J. Švermy 445,
Základní škola Maš ov
Základní škola Perštejn, Hlavní 57
Základní škola Radonice 165
Základní škola Vejprty, Moskevská 723/2
Základní škola Vilémov
ZŠ Bohušovice nad Oh í
ZŠ Br any
ZŠ Brozany nad Oh í
ZŠ Hoštka
ZŠ K ešice

21 066
14 102
13 649
6 516
3 299
7 237
7 858
9 110
6 013
8 443
805
9 938
9 232

093206
093209
093211
093212
093213
093214
093215
093221

ZŠ Lib šice
ZŠ Litom ice, Na Valech
ZŠ Litom ice, B. N mcové
Masarykova ZŠ Litom ice, Svojsíkova
ZŠ Litom ice, U Stadionu
ZŠ Litom ice, Havlí kova
ZŠ Litom ice, Ladova
ZŠ Ploskovice

093222
093225
093226
093227
093233
093234
093238

ZŠ Polepy
ZŠ Št tí, 9. kv tna
ZŠ Št tí, Školní
ZŠ Št tí, Ostrovní
ZŠ Terezín
ZŠ eské Kopisty
ZŠ Úšt k

3 195
8 826
11 352
13 853
12 542
14 092
14 002
11 876
7 939
8 859
7 169
12 357
11 896
13 571
1 625
8 018
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093242 Masarykova ZŠ Žalhostice
093243 ZŠ Žitenice
093244 ZŠ ížkovice
093245 ZŠ Klapý
093247 ZŠ a ZUŠ Libochovice
093254 ZŠ Lovosice, Sady pionýr 355
093255 ZŠ Lovosice, Sady pionýr 4
093256 ZŠ Lovosice, Všehrdova
093261 ZŠ Podsedice
093263 ZŠ Prackovice nad Labem
093264 ZŠ a MŠ Radovesice
093265 ZŠ Sulejovice
093266 ZŠ T ebenice
093267 ZŠ s MŠ a ŠJ T ebívlice
093268
093275
093277
093279
093282
093283
093284
093285
093286
093287
093294
093295

ZŠ Velemín
ZŠ Bechlín
ZŠ Budyn nad Oh í
ZŠ Doksany

navrhovaný rozpo et
roku 2008 v tis. K
6 908
1 629
6 638
2 237
18 350
15 732
12 019
7 310
1 698
1 075
1 767
2 971
10 904
7 084
7 276
4 176
6 631

093296 ZŠ Roudnice n.L., Školní
093301 ZŠ Straškov-Vodochody
094202 ZŠ Cítoliby
094203 ZŠ a MŠ ern ice

813
7 796
2 877
1 896
1 758
10 279
1 911
16 596
21 967
15 829
9 740
3 542
11 891

094205
094209
094211
094213
094214
094223
094224
094225
094226
094227
094232
094234

ZŠ Domoušice
ZŠ Zem chy
ZŠ a MŠ Koštice nad Oh í
ZŠ Lenešice
ZŠ Lib eves
ZŠ Louny, 28. íjna
ZŠ Komenského Louny, Pražská
ZŠ Louny, Prokopa Holého
ZŠ Louny, P emyslovc
ZŠ Louny, Školní
ZŠ Panenský Týnec
ZŠ Peruc

2 166
2 922
1 534
7 141
1 560
13 109
17 378
18 306
13 376
15 235
4 628
6 515

094236
094241
094244
094245

ZŠ Postoloprty
ZŠ Ro ov
ZŠ Blatno
ZŠ Blšany

18 909
1 437
918
1 035

ZŠ Horní Be kovice
ZŠ T.G.Masaryka Krab ice
ZŠ Libotenice
ZŠ Chodouny
ZŠ s MŠ Mšené-lázn
ZŠ Mnet š
ZŠ Roudnice n.L., K.Je ábka
ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova
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navrhovaný rozpo et
roku 2008 v tis. K

094247
094249
094252
094253
094256

ZŠ Krásný Dv r
ZŠ Kryry
Masarykova ZŠ Lubenec
ZŠ Petrohrad, ern ice
ZŠ Podbo any, Husova 276

6 052
10 187
8 386
1 943
14 243

094257
094261
094262
094263
094264
094266
094267
094268
094271
094279
094281
094282

ZŠ T.G.M. Podbo any, Husova 445
ZŠ Vroutek
ZŠ Bitozeves
ZŠ Lib šice
ZŠ Lipenec
ZŠ M cholupy
ZŠ Nové Sedlo
ZŠ a MŠ Sta kovice
ZŠ Tucho ice
ZŠ Žatec, Jižní
ZŠ Žatec, Komenského alej
ZŠ Žatec, Petra Bezru e

11 068
7 757
3 370
3 097
6 277
6 168
1 072
2 982
1 511
19 371
21 240
13 589

094283
095205
095206
095207
095208
095209
095211
095212
095213
095214
095215
095216
095218

ZŠ Žatec, nám. 28. íjna
ZŠ Most, Svážná
ZŠ Most, U stadionu
ZŠ Most, V.Talicha
ZŠ Most, Zlanická
ZŠ Most, Jakuba Arbese
ZŠ Most, V. Nezvala
ZŠ Most, ZD.Št pánka
ZŠ Most, Obránc míru
ZŠ Most, Rozmarýnova
ZŠ Most, J.A.Komenského
ZŠ Most, Albrechtická
ZŠ Most, Okružní 1235

9 700
12 022
18 551
17 045
14 037
18 459
14 757
19 643
16 858
23 525
18 608
16 793
19 668

095222
095223
095225
095228
095229
095231
095232
095233
095239
095241
095242
095243

ZŠ Bra any
ZŠ Be ov
ZŠ Obrnice
ZŠ Litvínov, Ruská
ZŠ s rozš.vyu .jazyk a mat. Litvínov
ZŠ Litvínov, Šafa íkova
ZŠ Litvínov - Janov, P átelství
ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická
ZŠ Mezibo í
ZŠ Lom
ZŠ a MŠ Hora Sv. Kate iny
Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Ji etín

7 736
10 904
11 087
30 906
23 121
12 804
31 115
10 895
11 107
12 131
6 103
8 606

095244
096216
096217
096218

ZŠ Louka
ZŠ Teplice 2, Edisonova
ZŠ Teplice, Na Stínadlech
ZŠ Teplice, M. Švabinského

3 805
19 561
10 321
9 657
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096219
096221
096222
096223
096224

ZŠ Teplice, U Nových lázní
ZŠ Teplice, Koperníkova
ZŠ s rozš.výuk.hud.výchovy Teplice, Maršovská
ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská
ZŠ s rozš.vyu .ciz.jazyk Teplice, Metelkovo nám.

14 526
13 467
17 829
19 301
20 172

096225
096226
096229
096236
096237
096244
096245
096248
096252
096255
096259
096261

ZŠ s rozš.výukou mat. a p írodov d.p edm t Teplice, B
ZŠ Teplice, Plynárenská
ZŠ Byst any
ZŠ Dubí 1, Školní nám.
ZŠ Dubí 2, Tovární
ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty
ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická
ZŠ Hrob
ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou
ZŠ Koš any
ZŠ Krupka, Teplická
Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova

23 299
17 403
6 392
8 352
7 966
13 997
9 512
6 530
4 705
7 561
15 584
20 316

096262
096268
096272
096275
096278
096279
096284
096285
096286
096292
097231
097232
097233

ZŠ Krupka, Karla apka
ZŠ Novosedlice
ZŠ Osek
ZŠ Proboštov
ZŠ Zabrušany
ZŠ Žalany
ZŠ Bílina, Aléská
ZŠ Bílina, Za Chlumem
ZŠ Bílina, Lidická
ZŠ Hostomice
ZŠ Ústí n.L.., Palachova
ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské
ZŠ Ústí n.L., Školní nám stí

14 144
8 023
14 008
6 963
3 472
8 651
16 551
18 590
13 812
9 451
14 447
21 705
9 344

097234
097235
097236
097237
097238
097239
097241
097242
097243
097244
097245
097246

ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova
ZŠ Ústí n.L., Karla IV.
ZŠ Ústí n.L., SNP
ZŠ Ústí n.L., Vojnovi ova
ZŠ Ústí n.L., eské mládeže
ZŠ Ústí n.L., Mírová
ZŠ Ústí n.L., St íbrnická
ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová
ZŠ Ústí n.L., Vina ská
ZŠ Ústí n.L., Anežky eské
ZŠ Ústí n.L., Nešt mická
ZŠ Ústí n.L., Pod Vodojemem

13 940
11 644
23 336
15 655
14 691
20 812
22 230
12 840
12 493
20 364
10 890
15 575

097247
097248
097249
097251

ZŠ Ústí n.L., Hlavní
ZŠ Ústí n.L., Rabasova
ZŠ Ústí n.L., Hluboká
ZŠ a MŠ Ústí n.L. - Brná, Jit ní

15 943
15 337
18 416
5 501
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Chaba ovice
Chlumec
Libouchec
Male ov
Petrovice

097254
097261
097263
097265
097266

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

097268
097272
097273
097275
097277
097279

ZŠ Povrly
ZŠ ehlovice
ZŠ Tisá
ZŠ Trmice
ZŠ Velké B ezno
ZŠ Velké Chvojno

10 726
2 246
6 683
10 497
11 437
2 166

092218
092221
092222
092228
092254
092257

Zvláštní škola Chomutov, 17. listopadu
Spec. Zš a MŠ p i nemocnici Chomutov, Kochova 1185
PŠ a MŠ Chomutov, Palachova 4881
Zvláštní škola Jirkov, Mostecká 309
Zvláštní škola Kada , Chomutovská 1289
Spec. ZŠ Kada , Golovinova 1559

25 853
0
10 101
6 934
9 280
0

092267
092279
094258
094285
097255
093248
095237

Zvláštní škola Klášterec n. Oh í, Havlí kova 269
ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7
ZvŠ Podbo any
ZvŠ Žatec
ZvŠ Chaba ovice

7 732
7 488
6 018
15 128
4 025

SOŠ Libochovice
SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov

3 227
10 307

091203
091227
091228
091254

ŠJ Benešov nad Pl.
ŠJ D ín I, Sládkova
ŠJ D ín IV, Jungmannova
ŠJ Ji íkov

091296
091297
093217
093229
093258
093278

Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše
Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova
Centrální ŠJ Litom ice
Centrální ŠJ Št tí
Centrální ŠJ Lovosice
Jídelna Budyn nad Oh í

096238 Jídelna Dubí1
096287 Centrální ŠJ Bílina, Náb ežní
097257 Jídelna Chaba ovice
3231

navrhovaný rozpo et
roku 2008 v tis. K

091207
092219
092229
092255
092268

ZUŠ eská Kamenice
ZUŠ Chomutov, nám. T.G. Masaryka 1626
ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267
ZUŠ Kada , J. Švermy 474
ZUŠ Klášterec n. Oh í, Komenského 677

092281
093218
093231
093259

ZUŠ Vejprty, Martinská 1
ZUŠ Litom ice
ZUŠ Št tí
ZUŠ Lovosice

8 202
12 071
9 392
2 655
3 548

1 082
3 449
1 632
809
2 616
2 458
11 743
3 001
3 297
920
605
962
1 083
3 184
9 002
8 495
4 541
5 345
2 017
10 931
2 353
7 481
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§

.org.

Zkrácený název za ízení

093298 ZUŠ Roudnice n.L.

3421

navrhovaný rozpo et
roku 2008 v tis. K
8 217
8 534
2 136
3 212
7 194

094229
094237
094259
094286

ZUŠ Louny
ZUŠ Postoloprty
ZUŠ Podbo any
ZUŠ Žatec

095219
095221
095234
096264
096289
097256

ZUŠ Most, Obránc míru
ZUŠ Most, Moskevská
ZUŠ Litvínov - Chude ín
ZUŠ Krupka
ZUŠ Bílina
ZUŠ Chaba ovice

091208
091226
092231
092256
092269
093216
093228
093257
093297

Centrum d tí a mládeže eská Kamenice
DDM D ín IV
DDM Jirkov, Gen. Svobody 1691
DDM Kada , Jana Rohá e 1381
DDM Klášterec n. Oh í, Soub žná 205
DDM Litom ice

3 671
4 722
1 917
2 077
1 673
2 091

DDM Št tí
DDM ELKO Lovosice
DDM Trend Roudnice n.L.

094238
096263
096273
096288

DDM Postoloprty
DDM Krupka
DDM Osek
DDM Bílina

1 211
886
1 700
1 251
2 250
1 749
3 117

CELKEM

3 662
13 217
9 370
3 440
3 199
4 547

3 648 714
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Navrhované zm ny:
1.

lánek 3 se dopl uje o nová písm. gg)-ii), která zní:
gg) specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím,
hh) velkoobchod,
ii) distribuce lék a zdravotnických pot eb.

2. Ruší se dosavadní zn ní l. 27 a nahrazuje se tímto zn ním
lánek 27
editel odšt pného závodu

(1) Kandidáta na funkci editele odšt pného závodu vybírá, o uzav ení pracovní smlouvy
s takto vybranou osobou rozhoduje a pracovní smlouvu s ním uzavírá p edstavenstvo.
P edstavenstvo rovn ž rozhoduje o odm ování editele odšt pného závodu a odvolává ho
z funkce.
(2)

editel odšt pného závodu, který je zapsán do obchodního rejst íku je zmocn n za
Spole nost init veškeré právní úkony týkající se tohoto odšt pného závodu. Právní
úkony, ke kterým je ze zákona a z t chto Stanov oprávn ný n který z orgán spole nosti,
m že editel odšt pného závodu init až po p edchozím rozhodnutí, pop . souhlasu, tohoto
orgánu.
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Seznam nemovitého majetku vkládaného do Krajské zdravotní, a.s.
ve správ Krajské majetkové, p ísp vkové organizace
Ústí nad Labem
- pozemek: p.p. . 1283/2 o vým e 94 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,
- pozemek: p.p. . 1283/3 o vým e 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p. . 1284/1 o vým e 3450 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a
nádvo í,
- pozemek: p.p. . 1284/2 o vým e 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p. . 1296/65 o vým e 1982 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p. . 1296/68 o vým e 125 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: zele ,
- pozemek: p.p. . 1297/7 o vým e 204 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p. . 1364/1 o vým e 212 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p. . 1364/2 o vým e 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p. . 1364/6 o vým e 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p. . 1364/7 o vým e 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: jiná plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Bukov, zapsaný na LV . 4030 u Katastrálního ú adu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Ústí nad Labem pro Ústecký kraj,
- pozemek: p.p. . 4940/4 o vým e 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p. . 4940/5 o vým e 56 m2, druh pozemku: orná p da, zp sob ochrany:
zem d lský p dní fond,
- pozemek: p.p. . 4940/6 o vým e 440 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p. . 749/15 o vým e 142 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
zp sob ochrany: zem d lský p dní fond,
- pozemek: p.p. . 749/16 o vým e 256 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p. . 4941/3 o vým e 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: ostatní komunikace,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaný na LV . 13113 u
Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Ústí nad Labem pro
Ústecký kraj
Nemovitosti - stavby nezapsané v KN
budova/stavba
na pozemku
LV
k.ú.
- p ípojka vysokého nap tí – dostavba átrium
Bukov
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Teplice
Nemovitosti - stavby nezapsané v KN
budova/stavba
na pozemku

LV

k.ú.

-

Elektr.kabel.vedení-areál nemocnice
Venkovní kanalizace
Zásobní ád z vodojemu
Venkovní rozvod páry
Venkovní rozvod plynu nemocnice
Primární p ípojka plynu
Sekundární rozvod tepel.energie
Rozvody NN v etn kabelovodu
Venkovní osv tlení
Slaboproudé rozvody
Oplocení a protihluková bariéra
Vodovodní potrubí nemocnice
Kanalizace a istící stanice

celý areál
celý areál
celý areál
celý areál
celý areál
celý areál
celý areál
celý areál
celý areál
celý areál
celý areál
celý areál
celý areál

-

Kabelová sí telefonní
Plynové potrubí nemocnice
Kondenza ní vedení ÚT nemocnice
Parní potrubí nemocnice
Ve ejné osv tlení nemocnice
Oddechový koutek nemocnice

celý areál
celý areál
celý areál
celý areál
celý areál
celý areál

D ín
- budova: ást obce D ín V-Rozb lesy, .p. 437, zp sob využití: ob anská
vybavenost, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území, na p. p. . 3574,
- budova: bez p/ e, zp sob využití: technická vybavenost, zp sob ochrany: rozsáhlé
chrán né území, na p. p. . 3575/4,
- pozemek: p. p. . 3574 o vým e 539 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,
zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
- pozemek: p. p. . 3575/2 o vým e 601 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: ostatní komunikace, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
- pozemek: p. p. . 3575/4 o vým e 142 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a
nádvo í, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
obec D ín, k. ú. Podmokly, zapsaných na LV . 998 u Katastrálního ú adu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracovišt D ín pro Ústecký kraj,
-pozemek: p.p. . 1004/1 o vým e 2683 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: jiná plocha, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
-pozemek: p.p. . 1004/2 o vým e 1138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: jiná plocha, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
-pozemek: p.p. . 1027/1 o vým e 6221 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: zele , zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
obec D ín, k.ú. D ín, zapsané na LV . 1626 u Katastrálního ú adu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracovišt D ín pro Ústecký kraj,
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Nemovitosti – stavby nezapsané v KN
budova/stavba
- bu ka montážní 05 údržba 016457
- oplocení areálu nemocnice 015036
- kanalizace vn jší
015051
- vedení el. venkovní
015060

na pozemku
1027/18
celý areál
celý areál
celý areál

LV
1626
1626
1626
1626

k. ú.
D ín
D ín
D ín
D ín

Chomutov
- pozemek: p. p. . 4071/99 o vým e 261 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: zele ,
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsaný na LV . 11854 u Katastrálního ú adu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Chomutov pro Ústecký kraj

Nemovitosti - stavby nezapsané v KN
Budova/stavba
na pozemku LV
- Budova-trafostanice, nez. v KN
4071/11
5
- Náhradní zdroj elektro
4071/11
5
v budov bez p/ e na p.p. .4071/11
Plynová p ípojka
celý areál
Oplocení
celý areál
Venkovní osv tlení
celý areál
Sadové úpravy
celý areál
Terénní úpravy
celý areál
Ve ejné osv tlení
celý areál

k.ú
Chomutov I.
Chomutov I.
Chomutov I
Chomutov I
Chomutov I
Chomutov I
Chomutov I
Chomutov I

Most
budova: podíl 1/2 objekt bez p/ e, zp sob využití: ob anská vybavenost, na p. p. .
4333,
- pozemek: podíl 1/2 p. p. . 4333 o vým e 1034 m2, druh pozemku: zastav ná
plocha a nádvo í,
obec Most, k.ú. Most II, zapsané na LV . 3881 u Katastrálního ú adu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracovišt Most pro Ústecký kraj 1/2 podíl

-

-

-

-

-

budova: podíl 1/2 objekt bez p/ e, zp sob využití: ob anská vybavenost, na p. p. .
4311/15,
pozemek: podíl 1/2 p. p. . 4311/15 o vým e 1201 m2, druh pozemku: zastav ná
plocha a nádvo í,
obec Most, k.ú. Most II, zapsané na LV . 15056 u Katastrálního ú adu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Most pro Ústecký kraj 1/2
budova: objekt bez p/ e, zp sob využití: ob anská vybavenost, na p. p. . 4320,
budova: objekt bez p/ e, zp sob využití: ob anská vybavenost, na p. p. . 4322,
budova: objekt bez p/ e, zp sob využití: ob anská vybavenost, na p. p. . 4339/3,
pozemek: p. p. . 4311/67 o vým e 12071 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
zp sob využití: zele , (pozemek p. . 4311/67 o vým e 12071 m2 byl odd len
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-

z pozemku p. . 4311/1 o vým e 25301 m2 geometrickým plánem pro rozd lení
pozemku . 4304-557/2007 ze dne 28. 11. 2007)
pozemek: p. p. . 4311/10 o vým e 229 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: zele ,
pozemek: p. p. . 4311/31 o vým e 2052 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: zele ,
pozemek: p. p. . 4320 o vým e 819 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a
nádvo í,
pozemek: p. p. . 4322 o vým e 1554 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a
nádvo í,
pozemek: p. p. . 4339/3 o vým e 93 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a
nádvo í,
obec Most, k.ú. Most II, zapsané na LV . 17303 u Katastrálního ú adu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Most pro Ústecký kraj.

Nemovitosti - stavby nezapsané v KN
Budova/stavba
stavba – okrasná vodní nádrž
stavba – spojovací chodba bl. II-BPN
stavba – komunikace diagnostika
stavba – spojovací chodba diagnostika
stavba – reliéf uzdravení

na pozemku
LV
k.ú
4311/52
1015 Most II
4311/10
1015 Most II
4311/30
1015 Most II
4311/30
1015 Most II
4334/1 – pozemek M sta Most 1015 Most II

P íloha .5 k usnesení . 12/23Z/2007

Seznam nemovitého majetku vkládaného do Krajské zdravotní, a.s.
ve správ Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p ísp vkové organizace
D ín
- budova: ást obce D ín II-Nové M sto, .p. 1358, zp sob využití: ob anská
vybavenost, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území, na p. p. . 1104/2,
- pozemek: p. p. . 1103 o vým e 447 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: neplodná p da, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
- pozemek: p. p. . 1104/2 o vým e 774 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a
nádvo í, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
- pozemek: p. p. . 1104/72 o vým e 1003 m2, druh pozemku: zahrada, zp sob
ochrany: rozsáhlé chrán né území,
obec D ín, k. ú. D ín, zapsaných na LV . 5215 u Katastrálního ú adu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracovišt D ín pro Ústecký kraj.
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Vyhlášen na základ usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . ze dne 19.12.2007

Podpo it organiza ní a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k
tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prost edí na venkov ,
udržování p írodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného
hospodá ství, jmenovit o:
- rozvoj ekonomických, sociálních, vzd lávacích a kulturních aktivit, které rozší í nabídku
pracovních p íležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech a povedou k vyšší
diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úrove vzd lanosti a kvalitu spole enského života
jako p edpokladu pro zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení.
- zhodnocení kulturn historického potenciálu obcí a zachování krajiny a kvalitního p írodního
prost edí jako p edpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a zajišt ní kvalitní rekreace pro
obyvatele i návšt vníky
- koncep ní rozvoj obce na základ rozvojových dokument obce i mikroregionu a realizací
vzájemn provázaných a navazujících akcí

Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zam en na oblasti podpory:
1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovn ve ejných budov,
zlepšení nabídky nekomer ních služeb, obnova památek, historických a kulturních
pam tihodností.
Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objekt ob anské vybavenosti ve vlastnictví
obce a po ízení a obnovu vybavení a techniky. V roce 2008 budou podporovány:
Úpravy a opravy objekt ob anské vybavenosti a jejich vybavení:
•
•
•
•

obecní ú ady – havarijní stav nebo nevyhovující hygienické podmínky
školy – v souvislosti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem
mate ské školy - v souvislosti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem
drobné sakrální stavby a venkovská architektura, opravy h bitovních zdí
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2. Chodníky a místní komunikace
Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpe nosti
provozu na nich. Sou ástí zam ení je také zlepšení stavu ve ejných prostranství pro pohodlné a
p íjemné užívání všemi obyvateli a návšt vníky obce. V rámci této oblasti podpory budou
podporovány:
1. opravy i výstavba chodník a místních komunikací v sou asn zastav ném území obce
2. úprava ve ejných prostranství
3. ve ejné osv tlení – v p ípadech, kdy budou využity zemní práce realizované v rámci
kabelizace rozvod nízkého nap tí. Sou ástí žádosti musí být smlouva s p íslušným
energetickým podnikem o realizaci v roce 2008.
Žádost na komunikaci m že být podána pouze pokud má obec schválený územní plán obce nebo
urbanistickou studii a není s tímto dokumentem v rozporu.
3. Zlepšení životního prost edí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
Opat ení je zam eno na podporu místních aktivit, které p ispívají ke zlepšení istoty a vzhledu
zelen , vodních tok a ploch, k posílení jejich krajinotvorné funkce. Podporovány budou i projekty
ešící nakládání s odpady – jejich odstra ování a t íd ní. Žádost m že být podána pouze pokud má
obec schválený územní plán obce nebo urbanistickou studii a není s tímto dokumentem v rozporu.
4. Integrované projekty venkovských mikroregion
Tato oblast podpory má sloužit k rozvoji spolupráce obcí v rámci mikroregion . Projekty musí
vycházet ze schválené strategie rozvoje mikroregionu.
Dotaci lze poskytnout na realizaci spole ných projekt obcí v rámci svazku obcí založeného podle
zák. . 128/2000 Sb., o obcích (mikroregion ) nebo sdružení obcí založená podle zák. . 40/1964
Sb., Ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis , podporujících rozvoj mikroregionu.
V rámci této oblasti bude podpo eno zpracování rozvojových dokument mikroregionu nebo
zpracování dokumentace integrovaných projekt , do kterých budou zapojeny alespo 3 obce.
5. Územn plánovací dokumentace
V rámci této oblasti podpory bude podporováno po ízení nové územn plánovací dokumentace obcí
nebo její zm ny vyvolané novým stavebním zákonem.
6. Sout ž Vesnice roku 2008
Cílem této oblasti podpory je odm na obcím, které se zú astnily sout že Vesnice roku 2008
v Ústeckém kraji a získaly ocen ní ve form jedné ze stuh: Zlatá stuha – pro vít ze krajského kola,
Zelená stuha – za pé i o zele a životní prost edí, Modrá stuha – za pé i o spole enský život v obci,
Bílá stuha – za innost mládeže, Oranžová stuha – za spolupráci obce a zem d lského subjektu

Na základ následujících kritérií bude program následn zhodnocen.
Výstupy programu:
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Oblasti podpory 1 – 3: - po et podpo ených objekt ob anské vybavenosti
30
- po et m opravených komunikací
5 000
- po et m upravených ve ejných prostranství
3 000
- po et projekt pro zlepšení životního prost edí
5
Oblast podpory 4: - po et podpo ených integrovaných projekt

15

Oblast podpory 5: - po et podpo ených územních plán

20

Výsledky programu:
Oblast podpory 1 – 3: - zvýšení hygienického standardu v základních školách na venkov
- zlepšení stavu komunikací v obcích
- rozvoj separovaného sb ru odpad
Oblast podpory 4: - zlepšení spolupráce obcí
Oblast podpory 5: - ešení barier výstavby v obcích

Finan ním rámcem programu se rozumí celkový objem finan ních prost edk ur ených pro
realizaci podpory ve vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Fondu rozvoje
Ústeckého kraje. Na p id lení podpory není právní nárok.
Celkový finan ní rámec Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2008 bude vycházet ze
schváleného rozpo tu Ústeckého kraje na rok 2008. Z této celkové alokace p ipadne cca 26% na
oblast podpory 1, cca 26% na oblast podpory 2, cca 6% na oblast podpory 3 cca 26% na oblast
podpory 4, na oblast podpory 5 cca 13% a na oblast podpory 6 cca 1 mil. K .

Podpora bude poskytnuta formou nenávratné dotace na úhradu p ímých náklad spojených
s realizací projekt podle p edložených žádostí. Podporu podle tohoto programu nelze kombinovat
s podporou z jiných program Ústeckého kraje. Majetek na který byla p id lena podpora nesmí být
p eveden minimáln po dobu 3 roky. Spoluú ast musí být uhrazena z vlastních prost edk žadatele.

Minimální výše dotace
Maximální výše dotace

Oblast podpory 1 – 3
Oblast podpory 4
Oblast podpory 5
Oblast podpory 6

Oblast podpory
1
2

Zlatá stuha
další stuha

Intenzita podpory
u obcí do 999 obyvatel
1 000 a více obyvatel
u obcí do 499 obyvatel
500 a více obyvatel

25 000,-K
300 000,- K
300 000,- K ,
200 000,- K
500 000,- K
200 000,- K

max.
65%
50%
65%
50%

3
4
5

P íloha .6 k usnesení . 20/23Z/2007
65%
50%
50%

vyhlášení programu
p edkládání projekt
výb r projekt pracovní skupinou pro výb r projekt
projednání radou kraje
rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí podpory
zve ejn ní výsledk
dokon ení projekt do:

15.1. 2008
15.2. 2008
B ezen 2008
B ezen 2008
Duben 2008
Duben 2008
30.11.2008
u OP 5 30.11.2010
hodnocení programu do:
30.6.2009
Pozn. Termíny projednání Radou Ústeckého kraje a Schválení poskytnutí dotací Zastupitelstvem
Ústeckého kraje mohou být up esn ny na základ schválených termín jednání t chto orgán .

P íjemci dotace mohou být u oblastí podpory 1-3, 5, obce do 2 000 obyvatel a u oblasti podpory 4
dobrovolné svazky obcí, z ízené podle zákona . 128/2000 Sb., o obcích, nebo sdružení obcí
založená podle zák. . 40/1964 Sb., Ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis , které leží
v územním obvodu Ústeckého kraje. U oblasti podpory 6 – dle výsledk sout že Vesnice roku
2008 v Ústeckém kraji.

Územní vymezení
Podpo eny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí na
území Ústeckého kraje.
P íjemci mohou podat celkem jednu žádost v rámci oblastí podpory 1-3 a sou asn žádost do
oblasti podpory 5, u oblasti podpory 4 maximáln 2 žádosti.

Základním p edpokladem pro další hodnocení žádosti je spln ní základních podmínek programu.
Spln ní základních podmínek programu bude zkontrolováno p ed vlastním hodnocením žádostí, p i
jejich nedodržení je žádost o podporu vy azena z dalšího hodnocení. Žádosti podané do
5.2.2008, u kterých bude zjišt no nedodržení základních podmínek programu, mohou být, na
základ výzvy odboru regionálního rozvoje zaslané e-mailem, opraveny do 7 dn od doru ení
výzvy.
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Základní podmínky programu
Místo a termín podání žádosti
Doru ení žádosti požadovaným zp sobem
Soulad žadatele s vymezením p íjemc podpory
Požadovaná výše dotace
Minimální spoluú ast žadatele
Umíst ní projektu

Hodnocení žádostí o podporu provádí Pracovní skupina pro výb r projekt podle následujících
kritérií. Která jsou se azena sestupn dle d ležitosti:
Oblast podpory 1 – 3: - malá úsp šnost obce v p edchozích letech, zvýhodn ny budou obce, které
v minulých t ech letech žádaly o dotaci z POV ÚK a byly mén úsp šné
- naléhavost realizace
- míra napln ní cíl programu

Oblast podpory 4: - procento a po et zapojených obcí mikroregionu
- míra napln ní cíl programu
Oblast podpory 5: - po et obyvatel obce
Oblast podpory 6: - budou p evzaty výsledky Sout že Vesnice roku 2008 v Ústeckém kraji

Podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky
Platební podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky se ídí ustanoveními Zásad pro
poskytování podpory z Fondu rozvoje Ústeckého kraje (dále Fond) a ustanoveními smlouvy o
poskytnutí dotace.
Na základ rozhodnutí p íslušného orgánu kraje o poskytnutí podpory uzav e Ústecký kraj
s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí podpory dle obecn platných p edpis . Smlouvu za
kraj podepíše hejtman.

P ed podpisem smlouvy o poskytnutí podpory žadatel p edloží administrátorovi:
• doklad o vlastnictví pozemk a staveb žadatelem (výpis a snímek z katastru nemovitostí),
starý nejvýše 90 dní,
• potvrzení havarijního stavu objektu stavebním ú adem nebo statikem (OP 1)
• ov ené kopie stavebního povolení nebo kopie ohlášení stavebnímu ú adu nebo vyjád ení
stavebního ú adu, že stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje,
• kladné vyjád ení orgánu státní památkové pé e (pokud je objekt nemovitou kulturní
památkou zapsanou v ÚSKP),
• usnesení Zastupitelstva obce, nebo p íslušného orgánu dobrovolného svazku obcí o
zajišt ném spolufinancování.
Pokud nebudou žadatelem p edloženy doklady pot ebné pro uzav ení smlouvy do 15.8.2008 nebude
dotace poskytnuta a bude p evedena na další projekt v po adí.
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Podpora bude poskytována formou ú elové dotace na úhradu faktur vzniklých v souvislosti s
realizací projektu. erpání prost edk z Fondu je možné až po uzav ení smlouvy o poskytnutí
finan ní podpory a prokázání vložení vlastních prost edk žadatele do realizace projektu. Pen žní
prost edky se p evád jí bezhotovostn na ú et p íjemce.
Dotace bude p evád na na ú et p íjemce na základ pr b žné nebo záv re né zprávy, kterou
p íjemce zašle s doložením ú etních doklad odboru regionálního rozvoje Krajského ú adu
Ústeckého kraje.
P íjemce podpory je povinen poskytnuté prost edky z Fondu použít v souladu se smlouvou a k
ú elu, na který mu byly poskytnuty. Zp sob použití a vyú tování podpory podléhají kontrole
orgán Ústeckého kraje.
Po ukon ení projektu p edloží p íjemce podpory záv re nou zprávu, ve které uvede vlastní
hodnocení projektu p edevším z hlediska jeho prokazatelných dopad na spln ní cíl rozvojového
programu. Vyú tování a záv re ná zpráva bude podána nejpozd ji do 30 dn po ukon ení projektu
na odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje, ale nejpozd ji do 15.12.2008.

Odbor regionálního rozvoje Krajského ú adu Ústeckého kraje.

leny Pracovní skupiny pro výb r projekt jmenuje Rada Ústeckého kraje svým usnesením.

Administraci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje zajiš uje odbor regionálního rozvoje
Krajského ú adu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem. Pro realizaci
Programu bude odborem regionálního rozvoje vydána Sm rnice pro žadatele.
Kontakty: pí. Marie Urbanová, tel.: 475657561, e-mail: urbanova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Josef Svoboda, tel.: 475657510, e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz
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Program rozvoje ekologické výchovy,vzd lávání a osv ty (EVVO)
v Ústeckém kraji pro rok 2008

Program rozvoje ekologické výchovy, vzd lávání a osv ty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2008
vyhlašuje odbor životního prost edí a zem d lství Krajského ú adu Ústeckého kraje. Program se ídí
ustanoveními „Zásad pro poskytování ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje“
(dále jen „Zásady“), není-li výslovn stanoveno odlišn .
I. P edm ty podpory
Dota ní titul . 1: Management EVVO v kraji a rozvoj pr ezových aktivit EVVO
1.1. Podpora získávání prost edk na realizaci EVVO z vn jších zdroj (nap . p íprava projekt
a žádostí o podporu realizace EVVO z vn jších zdroj ,… ).
1.2. Podpora zajišt ní vlastních zdroj
k realizace program EVVO podporovaných z jiných
vn jších zdroj (finan ní spoluú ast kraje na realizaci významných projekt EVVO p i erpání
podp rných prost edk z vn jších zdroj )
Dota ní titul . 2: Rozvoj EVVO ve školách a školských za ízeních
2.1. Podpora vzd lávání pedagog všech stup
rozvoje

a aprobací v oblasti EVVO a trvale udržitelného

2.2. Podpora aktivní role škol p i vytvá ení mimoškolních aktivit s environmentální tématikou
(vlastní programy a projekty škol)
2.3. Podpora aktivit EVVO škol zajiš ovaných ve spolupráci se zahrani ními partnery
s p ednostním zam ením na zajiš ování finan ních zdroj EU i partnerských stát pro spole né
projekty zam ené na ochranu p írody, její zp ístupn ní a propagaci, na zlepšování stavu životního
prost edí a na napl ování cíl Plánu odpadového hospodá ství Ústeckého kraje.
Dota ní titul . 3: Rozvoj EVVO v oblasti NNO a zapojování ve ejnosti
3.1. Podpora program realizovaných za ú elem napl ování cíl Plánu odpadového hospodá ství
Ústeckého kraje, p edevším v oblasti nakládání s odpady, jejich t íd ní a využití, realizovaných
st edisky ekologické výchovy, neziskovými organizacemi, zájmovými sdruženími, DDM a ve ejn
prosp šnými organizacemi (seminá e, kurzy, diskusní programy, konkrétní akce)
3.2. Podpora akcí realizovaných p i p íležitosti významných dat a událostí (Den Zem , Sv tový
den vody, Ukli me sv t, Otevírání studánek)
Dota ní titul . 4: Rozvoj projekt EVVO
4.1. Podpora realizace konkrétních projekt v oblasti EVVO ur ených k ochran p írody, životního
prost edí a zajišt ní trvale udržitelného rozvoje se zam ením na budování a pé i o nau né
stezky, obnovu studánek, revitalizaci vodních tok a zadržení vody v krajin , záchranné stanice
pro hendikepované živo ichy a záchranné programy pro ohrožené živo ichy.

II. Okruhy žadatel
1) Žadatelem m že být subjekt, který:
•

má na území Ústeckého kraje sídlo a sou asn projekt, o jehož podporu je žádáno, bude
realizován na území Ústeckého kraje;

•

nemá sídlo na území Ústeckého kraje, avšak projekt, o jehož podporu je žádáno, bude
realizován na území Ústeckého kraje.
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2) Žadatelem o podporu m že být :

•

ob anské sdružení dle zákona
pozd jších p edpis ,

•

obecn prosp šná spole nost dle zákona . 248/1995 Sb., o obecn prosp šných
spole nostech a o zm n a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis ,

•

církev, náboženská spole nost nebo církevní právnická osoba dle zákona . 3/2002
Sb., o svobod náboženského vyznání a postavení církví a náboženských spole ností
a o zm n n kterých zákon (zákon o církvích a náboženských spole nostech), ve
zn ní pozd jších p edpis

•

obec nebo svazek obcí dle zákona .128/2000 Sb.,o obcích (obecní z ízení), ve zn ní
pozd jších p edpis

•

školy a další p ísp vkové organizace dle zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových
pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis ,

•

p ísp vková organizace dle zákona . 218/2000 Sb.,o rozpo tových pravidlech a o
zm n n kterých souvisejících zákon (rozpo tová pravidla), ve zn ní pozd jších
p edpis

•

fyzická nebo právnická osoba, která vyvíjí ve ejn prosp šnou innost ve smyslu
Zásad poskytování finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje.

. 83/1990 Sb., o sdružování ob an , ve zn ní

III. Forma podpory
Forma podpory je stanovena jako ú elová neinvesti ní dotace.
IV. Spoluú ast žadatele, minimální výše dotace
Minimální spoluú ast žadatele iní 20 % celkových vynaložených náklad . Minimální výše
požadované dotace je stanovena na ástku 10.000,- K .
V. Zp sob, termín a místo podání projekt
Žádost o poskytnutí dotace (viz p íloha . 1) spolu se všemi p ílohami doru í žadatel v zalepené
obálce ozna ené textem “Dotace v rámci Programu rozvoje ekologické výchovy, vzd lávání a osv ty
v Ústeckém kraji pro daný kalendá ní rok - NEOTVÍRAT“, na adresu:
Krajský ú ad Ústeckého kraje
odbor životního prost edí a zem d lství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Žádost s projektem musí být doru ena poštou nebo do podatelny pošty na Krajském ú adu Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem nejpozd ji do 29. 2. 2008 do 12 hodin. Žádost bude p edložena v písemné
podob (1originál). Žádost v etn veškerých p íloh musí být zpracována v eském jazyce. Žádost
nesmí být psána rukou.
Doru ené obálky budou otev eny najednou až po uvedeném termínu.
Do výb rového ízení budou p ijaty pouze ty žádosti, které byly podány v požadovaném termínu, na
p edepsaném formulá i podle p ílohy . 1, obsahují všechny povinné a zvláštní p ílohy a jsou bez
dalších formálních nedostatk . Formáln nesprávné projekty nebudou dále posuzovány.
VI. Požadovaný obsah projekt
1) ádn vypln ný formulá žádosti o dotaci podle p ílohy . 1.
2) Povinné p ílohy žádosti dle bodu 3 l.VI. Zásad. Seznam p íloh uvede žadatel v žádosti o dotaci
v bod . 20.
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3) Zvláštní p ílohy:
•
estné prohlášení o zajišt ní finan ní spoluú asti žadatele
• projekt
• položkový rozpo et projektu
• vyžaduje-li to povaha projektu (zejména projekty p i aditelné k dota nímu titulu .4 ): doklad o
vlastnictví i nájmu k pozemk m, objekt m i souhlas vlastníka pozemk s realizací opat ení,
vyjád ení orgánu ochrany p írody a krajiny, vyjád ení orgán místní samosprávy atp.
• detailní v cné a technické podrobnosti projektu, o jehož podporu je žádáno (textová ást,
mapové podklady, projektová dokumentace apod.)
4) Do výb rového ízení budou p ijaty pouze ty projekty, které byly spolu se žádostí (viz p íloha . 1)
dodány v požadovaném termínu, obsahují povinné a zvláštní p ílohy a jsou bez dalších formálních
nedostatk .
Náležitosti projektu musí být vypln ny pe liv a co možná nejjasn ji, aby bylo usnadn no jejich
hodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údaj , zajiš ujících srozumitelnost projektu,
zejména pokud jde o cíle, kterých má projekt dosáhnout, prosp ch, který bude z projektu plynout a
význam navrhovaného projektu pro cíle programu.

VII. Zp sob hodnocení projekt
O výb ru projekt podle dota ních titul k doporu ení rozhodne Komise životního prost edí
Ústeckého kraje, v p ípad dota ního titulu . 2 rozhodne o výb ru Komise životního prost edí
Ústeckého kraje rozší ená o zástupce odboru školství, mládeže a t lovýchovy.
Komise posoudí žádosti z hlediska významu projektu a ú elnosti vynaložených prost edk a
stanoví po adí p edložených žádostí o podporu. Na základ t chto kriterií doporu í Rad Ústeckého
kraje rozhodnout o p edloženém návrhu, p ípadn doporu í ke schválení zastupitelstvu Ústeckého
kraje.
VIII. Oznámení o p id lení dotace
Rozhodnutí orgán kraje o p id lení dotace bude neprodlen po p ijetí usnesení zve ejn no na ú ední
desce krajského ú adu a webových stránkách kraje. Všichni ú astníci výb rového ízení budou
písemn (pop .elektronickou poštou) vyrozum ni Odborem životního prost edí a zem d lství
o výsledku ízení.
IX.Smluvní zabezpe ení
Dotace m že být poskytnuta pouze na základ písemn uzav ené „Smlouvy o poskytnutí neinvesti ní
dotace v rámci „Programu rozvoje ekologické výchovy, vzd lávání a osv ty (EVVO) v Ústeckém
kraji pro rok 2008“.
X. Zp sob financování podpory
Dotace bude p íjemci vyplacena jednorázov na základ p edložení ú etních doklad o spln ní podílu
finan ní spoluú asti.
Datum znatelnosti náklad je dán dnem vyhlášení Programu na webových stránkách Ústeckého kraje.
XI. Záv re né vyhodnocení a vyú tování dotace
Záv re nou zprávu je p íjemce povinen p edložit do jednoho m síce po ukon ení realizace projektu,
nejpozd ji však do 15. prosince roku, ve kterém byla ukon ena realizace projektu. Spolu se
záv re nou zprávou je p íjemce povinen p edložit záv re né vyú tování erpání dotace.
Nevy erpané finan ní prost edky z dotace p íjemce poukáže zp t na ú et kraje, ze kterého mu byly
prost edky poskytnuty, a to nejpozd ji do 7 kalendá ních dn od uplynutí termínu pro p edložení
záv re né zprávy.
Záv re ná zpráva musí obsahovat:
• ozna ení p íjemce dotace
• íslo dotace
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•
•
•
•
•

popis realizace projektu v etn dodržování harmonogramu
kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu
p ínos projektu pro cílové skupiny
celkové zhodnocení projektu
vyú tování poskytnuté dotace

P ílohou záv re né zprávy mohou být další materiály a dokumenty (nap . fotografie, novinové lánky,
plakáty, prezen ní listiny apod.). Dopl kovou strukturu záv re né zprávy (pr b žné zprávy) stanoví
podle pot eby odpov dný odbor krajského ú adu.
Záv re né vyú tování erpání dotace musí obsahovat:
• p ehled p íjm a výdaj projektu
• p ehled výdaj projektu hrazených z dotace v len ní podle schváleného rozpo tu
Ve výjime ných p ípadech poskytnutí dotace bez p edložení doklad p íjemce doloží vyú tování
poskytnutého dotace kopiemi prvotních ú etních doklad a pracovních smluv, objednávek a dalších
doklad , které se vztahují k realizaci projektu.
V p ípad , že p íjemce dotace nep edloží ve stanoveném termínu p íslušné vyú tování a nevrátí
nevy erpané prost edky, posoudí odpov dný odbor krajského ú adu d vody a m že rozhodnout o
prodloužení termínu vyú tování, maximáln však o 10 dn . Pokud tak p íjemce dotace neu iní ani ve
stanoveném náhradním termínu, bude kraj vymáhat zp t celou výši p id lených prost edk ve smyslu
p íslušného ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace.
V p ípad vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel, musí být prost edky, o které byl dohodnutý podíl dotace p ekro en, vráceny. Tyto prost edky
jejich p íjemce poukáže zp t na ú et kraje, z n hož mu byly poskytnuty, a to nejpozd ji do 7
kalendá ních dn od uplynutí termínu pro p edložení záv re né zprávy.
XII. asový rámec programu pro rok 2008

Vyhlášení (zve ejn ní) programu:
P íjem žádostí:
Hodnocení projekt :
Schválení projekt RÚK:
Schválení projekt ZÚK:
Zve ejn ní výsledk :
Záv re né vyhodnocení a vyú tování:
Informace podají:
Bc. Jitka Zedníková
odbor životního prost edí a zem d lství,
tel. 475 657 174,
e-mail: zednikova.j@kr-ustecky.cz

01/2008
29.2.2008
03/2008
04-05/2008
04-05/2008
05-06/2008
12/2008
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace
íslo poskytovatele : …/2007
íslo p íjemce
:

Smlu vní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
I
DI
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu : 882733379/0800
Zástupce pro v cná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prost edí a zem d lství Krajského ú adu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j@kr-ustecky.cz

a
P íjemce:
Varianta . 1
Název ……..
se sídlem ……………..
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v …………………., oddíl ….,
vložka…..
zastoupená (ý) ……………….
se sídlem: …………………
Výpis z obchodního rejst íku tvo í p ílohu . 1 k této smlouv
Varianta . 2
Název ……..
zastoupená ……………..
I ……………..
Bankovní spojení: ……………..
Odpov dná osoba:
……………..
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
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Varianta . 3
Jméno a p íjmení ………..
datum narození ……………….
bydlišt …………………….
Bankovní spojení ………………
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu hospoda ení v lesích
poskytnuté na základ žádosti e. . …

Preambule
Pro ú ely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 13/21Z/2007
ze dne 26.9.2007 schváleny Zásady pro poskytování ú elových finan ních prost edk
z rozpo tu Ústeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 29/15Z/2006 ze dne
20.9.2006 byl schválen Program poskytování podpor na hospoda ení v lesích v Ústeckém
kraji na roky 2007-2009 (dále jen Program). Smlouva se uzavírá v souladu s tímto Programem
v etn jeho P ílohy 1.

lánek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základ usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . ../..Z/2007 ze
dne --.--.2007 neinvesti ní dotaci ve výši ……………..,- K (slovy: -……………..-korun
eských), která bude p evedena bezhotovostn na ú et p íjemce, . ú. …………….., pod UZ
(ú elovým znakem) 28, pokud p íjemce splní všechny stanovené podmínky nejpozd ji do 20.
prosince roku, ve kterém má být poskytnuta.
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Na ízení komise (ES)
. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití lánk 87 a 88 Smlouvy na podporu de
minimis, které bylo zve ejn no v Ú edním v stníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006
Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základ následujícího prohlášení p íjemce.
P íjemce prohlašuje, že ke dni uzav ení této smlouvy se nezm nily okolnosti týkající se
p íjemcem p ijatých podpor de minimis dle Na ízení komise (ES) . 1998/2006 ze dne
15.12.2006 o použití lánk 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které bylo zve ejn no
v Ú edním v stníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006, a jenž p íjemce uvedl ve svém
prohlášení o jakýchkoli dalších podporách de minimis, které obdržel v p edchozích dvou
rozpo tových lettech a v sou asném rozpo tovém roce.
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lánek II.
Financování
1. Dotace je p id lena na základ žádosti e. . ….. (dále jen žádost) za ú elem zlepšení stavu
les v rámci Programu v rozsahu finan ního objemu vyjád eného v žádosti technickými
jednotkami a jednotkovými sazbami.
2. Termín ukon ení realizace prací je do 15. prosince roku 2007, pro p íjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel. Pracemi se rozumí innosti uvedené v P íloze 1
Programu v rámci jednotlivých dota ních titul .
3. Ú elové ur ení prost edk iní v len ní na:
A) P ísp vek na obnovu, zajišt ní a výchovu porost …………..,- K
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

v rozsahu

B) Podpora p írod blízkého hospoda ení v lesích………………,- K
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

v rozsahu

C) P ísp vek na ostatní hospoda ení v lesích…………………
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
D) P ísp vek na vyhotovení lesních hospodá ských plán
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

…

….,- K v rozsahu
..,- K v rozsahu

Zm ny v rámci ú elového ur ení prost edk je možné provád t za p edpokladu spln ní
následujících podmínek:
- p esun mezi jednotlivými ú elovými položkami je možný mezi jednotlivými ú elovými
položkami do výše 10% bez souhlasu poskytovatele
- zm na nebude mít vliv na základní ú el Programu dle l. II bodu 1.
4. Dotace bude poskytnuta ú elov (viz l. II. bod 1.) a lze ji vyplatit pouze ve vztahu k
pracím uvedeným v žádosti o dotaci a provedeným v kalendá ním roce, ve kterém bude
dotace poskytnuta.
5. Dotace bude poskytnuta jednorázov na základ písemného vyjád ení odborného lesního
hospodá e o provedení prací v rozsahu uvedeném v žádosti a kvalit dle platných právních
p edpis upravujících hospoda ení v lesích, p ípadn dodání podp rných doklad (kopie
listu o p vodu sadebního materiálu, vyjád ení orgánu státní správy) v souladu s P ílohou 1
Programu.
6. Doklady o realizaci prací dle bodu 5. l. II budou p edloženy odboru životního prost edí a
zem d lství Krajského ú adu Ústeckého kraje (dále jen administrující odbor) nejpozd ji do
20.12. kalendá ního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta. Dotace je splatná do 30
dn od p edložení doklad o realizaci prací dle bodu 5. l.II.

lánek III.
Práva a povinnosti
P íjemce prohlašuje, že dotaci p ijímá a v této souvislosti se zavazuje:
3

P íloha .8 k usnesení . 23/23Z/2007
a) Provést práce uvedené v žádosti do 15. prosince kalendá ního roku, ve kterém bude
dotace poskytnuta.
b) P edložit doklady o realizaci prací dle bodu 5. lánku II. administrujícímu odboru
nejpozd ji do 20. prosince kalendá ního roku, ve kterém bude dotace poskytnuta.

c) Odpovídat za ádné a hospodárné provedení prací a jejich ádné a odd lené sledování
v ú etnictví, pod daným ú elovým znakem (UZ), vedeném v souladu se zákonem .
563/1991 Sb., o ú etnictví, v platném zn ní.
d) Zve ej ovat p i všech p íležitostech, že práce byly podpo eny Ústeckým krajem a
uvád t logo kraje s názvem kraje na všech propaga ních materiálech souvisejících
s realizací prací.
e) Umožnit pov eným pracovník m kraje provád t kontrolu provedení prací uvedených
v žádosti a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do ú etní a hospodá ské evidence.
f) Neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn , administrující odbor o
všech zm nách týkajících se identifikace p íjemce.
g) Respektovat záv ry kontroly provedené administrujícím odborem nebo orgánem
kontroly Krajského ú adu Ústeckého kraje.
h) V p ípad , že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpo tové kázn , poskytovatel p i n m postupuje dle ustanovení § 22 zákona .
250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , v platném zn ní, tzn.
bude na ízeno p íjemci vrátit poskytovateli zp t dotaci ve výši ástky neoprávn n
použitých nebo zadržených prost edk a bude vym eno penále ve výši 1 promile
denn z neoprávn n použitých nebo zadržených prost edk .

Poskytovatel nevyplatí pom rnou ást dotace, pokud p íjemce nedoloží provedení prací
v celém rozsahu uvedeném v žádosti zp sobem dle bod 5. a 6. l. II.

lánek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávn n v p ípad nepln ní podmínek smlouvy požadovat na p íjemci
vrácení dotace a p íjemce je povinen na výzvu poskytovatele prost edky poskytnuté dotací
vrátit ve lh t stanovené poskytovatelem. V p ípad prodlení p íjemce s vrácením
prost edk poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávn n požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové ástky .
2. Poskytovatel je oprávn n od smlouvy odstoupit v p ípad , že p íjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.

lánek V.
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Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán

územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle
zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní
strany souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této smlouv , v etn jejích p íloh, není
ozna ován za obchodní tajemství. P íjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávn n, pokud postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném
p ístupu k informacím, v platném zn ní, poskytovat veškeré informace o této smlouv
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv
uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i jiných
písemnostech)
b) veškeré údaje uvedené v této smlouv , pop . které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od t etích osob, nepodléhají
povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed zneužitím a
zve ejn ním.
2. P íjemce dotace souhlasí se zve ejn ním svého jména (obchodního jména), adresy,
dota ního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem t chto údaj do ve ejn
p ístupného informa ního registru vedeného Krajským ú adem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze m nit i dopl ovat po dohod smluvních stran pouze formou písemných
a íslovaných dodatk .
4.

Pokud v této smlouv není stanoveno jinak, ídí se právní vztahy z ní vyplývající
p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku.

5.

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

Tato smlouva nabývá platnosti i ú innosti dnem jejího podepsání ob ma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzav ena na základ usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje .
../..Z/2007 ze dne --.--.2007.

6.

8. Nedílnou sou ástí smlouvy jako její p íloha (y) je (jsou) kopie žádosti(í) o dotaci .ev.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
poskytovatel

……………………………………………………….
……………..
……………..
p íjemce
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Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 19. 12. 2007
P íloha . 1. k bodu 17.

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí investi ní dotace
íslo poskytovatele : 821/2007- dodatek . 1
íslo p íjemce
:

Smlu vní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
I
DI
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
eská spo itelna, a.s.
íslo ú tu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro v cná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prost edí a zem d lství Krajského ú adu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
P íjemce:
Název: KIS plus, a.s.
se sídlem: Želetická 305/5, 412 01 Litom ice
zastoupená: Ing. Michal Jank – p edseda p edstavenstva spole nosti KIS,a. s.
I : 62738135
Bankovní spojení: Komer ní banka, a.s.,
íslo ú tu: 2055210207/0100
Osoba odpov dná za realizaci projektu:
Ing. Michal Jank – p edseda p edstavenstva spole nosti KIS,a. s.
tel.: 416 7158 511
e-mail: michal.janku@kisplus.cz
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto
I.

Smluvní strany se dohodly na zm n lánku . II. odst. 3 a odst. 4. smlouvy, uzav ené na
základ rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 25. 4. 2007 . 18/19Z/2007, kterým
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byla spole nosti KIS plus, a.s. I : 62738135 poskytnuta dotace ve výši 690 000,- K z Fondu
vodního hospodá ství Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Odvodn ní a úprava
ploch areálu KIS plus, a.s.“, takto:

lánek II.
Financování
3. Termín ukon ení realizace projektu je 31. 3. 2008. Pro p íjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
4. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje spojené s realizací projektu po 1. 10. 2005.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Michal Jank
p edseda p edstavenstva KIS plus, a. s.

(poskytovatel)

(p íjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad
DODATEK . 1
ke smlouv o poskytnutí dotace v rámci „Programu podpory regionální
kulturní innosti na rok 2007“ uzav ené dne 7. 8. 2007.
íslo poskytovatele :
íslo p íjemce:

565 /2007

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I
: 70892156
DI
: CZ 70892156
Bankovní spojení
: eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu
: 882733379/0800
zastoupený
: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Zástupce pro v cná jednání:
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové pé e Krajského ú adu ÚK
tel.
: 475 657 256
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz

a

P íjemce:
Obec Chlumec
se sídlem
: Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec
I
: 00391387
Zastoupený
: Romanem Hanuschem, starostou obce
Bankovní spojení
: 19-0882501359/0800
Osoba odpov dná za realizaci
projektu
: Mgr. Josef íha
Tel.
: 472710610,776786030
e-mail
: riha@chlumec.cz

Smluvní strany se dohodly na této zm n :
Oprava smlouvy . 565/2007 v p íloze . 2 „Plánované len ní p id lené dotace (plánovaný
nákladový rozpo et dotace)“ v ásti „Ú elové len ní p id lené dotace“.
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P vodní stav
Ú elové len ní p id lené dotace
Nákup materiálu
Nákup služeb
Cestovné
Osobní náklady
-mzdy v etn odvod
-ostatní platy za provedenou práci na základ
uzav ených dohod o provedené práci
CELKEM

náklady:
10 500,5 690,20 020,13 790,50 000,-

Stav po oprav
Ú elové len ní p id lené dotace
Nákup materiálu
Nákup služeb
Cestovné
Osobní náklady
-mzdy v etn odvod
-ostatní platy za provedenou práci na základ
uzav ených dohod o provedené práci
CELKEM

náklady:
10 500,25 710,13 790,50 000,-

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem m n né, z stávají nedot eny.
Schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . ......... ze dne 19. 12. 2007
Tento dodatek nabývá ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními stranami.

V Ústí nad Labem dne

V Chlumci dne …………..

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

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

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Roman Hanusch
starosta obce Chlumec
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