Pozn.: Zve ejn na je upravená verze dokumentu z d vodu dodržení p im enosti rozsahu
zve ej ovaných osobních údaj podle zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních
údaj v platném zn ní.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 22. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 7. 11. 2007 od 10:15 hodin do 15:25 hodin
v zasedacím sále Krajského ú adu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení . 1/22Z/2007
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schval uje
návrhovou a volební komisi ve složení:
1.
Ing. Jan ehák (ODS) – p edseda návrhové a volební komise
2.
Petr Husák ( SSD)
3.
RSDr. Stanislav Rybák (KS M)
(Hlasování: 47 – 0 – 1) návrh byl p ijat
Usnesení . 2/22Z/2007
Volba ov ovatel
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
v olí
ov ovatele zápisu a usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.
Ing. René Budja e (ODS)
2.
JUDr. Zdenka Lavi ku ( SSD)
(Hlasování: 49 – 0 – 0) návrh byl p ijat
Usnesení . 3/22Z/2007
Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sc h va lu j e
tiskovou opravu usnesení . 1a/21Z/2007 v zápisu a usnesení z minulého zasedání
21. Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 26. 9. 2007 . Správný text zní takto:
Usnesení k bodu programu íslo 1: 1a/21Z/2007
Schválení možnosti vystoupení ob an p i jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sc h va lu j e
1

dle l. I odst. 2 Jednacího ádu Zastupitelstva Ústeckého kraje možnost vystoupení
ob an Ústeckého kraje, a to po ukon ení rozpravy ke každému projednávanému
bodu programu, v maximální délce 3 minuty.
(Hlasování: 47 – 0 – 0) návrh byl p ijat
Usnesení . 4/22Z/2007
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schval uje
upravený program 22. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
(Hlasování: 48 – 0 – 1) návrh byl p ijat
Usnesení . 5/22Z/2007
Kontrola pln ní usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na v domí
spln ní usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení . 32/16Z/2006 F Vliv nálezu Ústavního soudu PL ÚS 51/06 (neziskové
nemocnice) ve v ci návrhu na zrušení ustanovení § 34 odst. 2 v ta druhá, § 34 odst. 3 písm.
a), § 34 odst. 6, § 40 a p ílohy k zákonu . 245/2006 Sb., o ve ejných neziskových ústavních
zdravotnických za ízeních a o zm n n kterých zákon , na další provozování nemocnic
z izovaných Ústeckým krajem
2. Usnesení . 13/20Z/2007 C Realizace pilotního projektu hejtmana Ústeckého kraje na
podporu vzd lávání žák v technických oborech pro studium VŠ technického zam ení v
okrese Chomutov
3. Usnesení . 38/20Z/2007 B Aktualizace erpání úv ru
4. Usnesení . 43/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení . 44/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení . 45/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení . 50/20Z/2007 C Nakládání s majetkem
8. Usnesení . 56/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení . 58/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení . 59/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení . 64/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení . 65/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
13. Usnesení . 75/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
14. Usnesení . 79/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
15. Usnesení . 83/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
16. Usnesení . 97/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení . 10/21Z/2007 C Volba p ísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
18. Usnesení . 34/21Z/2007 B Dopln ní len Dozor í rady Krajské zdravotní, a.s.

B)

schvaluje
zm nu termín pln ní usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení . 70/17Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2008
2. Usnesení . 42/20Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.12.2007
2

3.
4.
5.
6.
7.

Usnesení
Usnesení
Usnesení
Usnesení
Usnesení
prost edk

. 46/20Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.01.2008
. 47/20Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.12.2007
. 48/20Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.12.2007
. 53/20Z/2007 C Nakládání s majetkem na 31.12.2007
. 101/20Z/2007 Kontrola pln ní „Zásad pro poskytování ú elových finan ních
z rozpo tu Ústeckého kraje“ na 28.2.2008

(Hlasování: 35 – 0 – 10) návrh byl p ijat
Usnesení . 6/22Z/2007
Zpráva o innosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na v domí
zprávu o innosti Rady Ústeckého kraje od 30. 8. 2007 do 3. 10. 2007.
(Hlasování: 34 – 0 – 9) návrh byl p ijat
Usnesení . 7/22Z/2007
Zpráva editelky o innosti Krajského ú adu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na v domí
zprávu editelky Mgr. Lydie Š astné o innosti Krajského ú adu Ústeckého kraje.
(Hlasování: 49 – 0 – 1) návrh byl p ijat
Usnesení . 8/22Z/2007
Žádost statutárního m sta Ústí nad Labem o finan ní p ísp vek na „Dodávku mobilních
protipovod ových st n na St ekovském náb eží“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sc hvaluj e
1. výjimku ze Zásad pro poskytování ú elových finan ních prost edk v rámci fondu
hejtmana Ústeckého kraje v l. 4 odst. 4.5.
2. poskytnut investi ní dotaci dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona . 129/2000 Sb., o krajích
(krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , tomuto m stu z Fondu hejtmana:
žadatel: Statutární m sto Ústí nad Labem
I : 00081531
sídlo: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, 40 100
výše dotace: 10 000 000,- K
název projektu (akce): „Dodávka mobilních protipovod ových st n na St ekovském
náb eží“
Usnesení . 9/22Z/2007
Žádost statutárního m sta Ústí nad Labem o finan ní p ísp vek na „Vybudování osv tlení pro
h išt na kopanou s um lým povrchem“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
s c h va lu je
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1. výjimku ze Zásad pro poskytování ú elových finan ních prost edk
hejtmana Ústeckého kraje v l. 4 odst. 4.5.

v rámci fondu

2. poskytnout investi ní dotaci dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona . 129/2000 Sb., o
krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , tomuto m stu z Fondu hejtmana:
žadatel: Statutární m sto Ústí nad Labem
I : 00081531
sídlo: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, 40 100
výše dotace: 3 500 000,- K
název projektu (akce): „Vybudování osv tlení pro h išt na kopanou s um lým
povrchem“
Usnesení . 10/22Z/2007
Žádost statutárního m sta Ústí nad Labem o finan ní p ísp vek na „Výstavbu kabin pro h išt na
kopanou s um lým povrchem“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
s c h va lu je
1. výjimku ze Zásad pro poskytování ú elových finan ních prost edk
hejtmana Ústeckého kraje v l. 4 odst. 4.5.

v rámci fondu

2. poskytnout investi ní dotaci dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona . 129/2000 Sb., o
krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , tomuto m stu z Fondu hejtmana:
žadatel: Statutární m sto Ústí nad Labem
I : 00081531
sídlo: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, 40 100
výše dotace: 6 500 000,- K
název projektu (akce): „Výstavbu kabin pro h išt na kopanou s um lým povrchem“
Usnesení . 11/22Z/2007
Žádost obce Velké Žernoseky o finan ní p ísp vek na „Vinobraní 2007“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
s c h va lu je
poskytnutí finan ního p ísp vku dle § 36 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské
z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , obci Velké Žernoseky na Vinobraní 2007 ve výši
40 000,-K ,
Usnesení . 12/22Z/2007
Žádost Ortopedického centra, s.r.o. o finan ní p ísp vek na „Svatomartinské víno“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
neschvaluje
poskytnutí finan ního p ísp vku dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské
z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , Ortopedickému centru, s.r.o. na Svatomartinské víno.
(Hlasování: 33 – 2 – 15) návrh byl p ijat

Spole né hlasování pro usnesení . 8/22/2007 až
12/22Z/2007
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Usnesení . 13/22Z/2007
Schválení Memoranda mezi Ústeckým krajem a ínskou provincií Anhui
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sch val uje
podle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní
pozd jších p edpis , Memorandum mezi Ústeckým krajem a ínskou provincií Anhui dle
p ílohy . 1 tohoto usnesení.
(Hlasování: 48 – 0 – 2) návrh byl p ijat
Usnesení . 14/22Z/2007
Prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Regionální provincií Palermo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
dle zákona . 129/200 Sb., o krajích (Krajské z ízení), § 35 odst. 2 písm. h) Prohlášení o
spolupráci mezi Ústeckým krajem a Regionální provincií Palermo (Itálie).
(Hlasování: 49 – 0 – 0) návrh byl p ijat
Usnesení . 15/22Z/2007
Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sch valu je
poskytnutí v cných dar dle § 36 písm. b) zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské
z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , v níže uvedeném rozsahu, pro innost Integrovaného
záchranného systému Ústeckého kraje, a to t mto subjekt m:
1) eská republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7
I : 00007064
zastoupené plk. JUDr. Ji ím Vorálkem, editelem Policie R Správy Severo eského kraje
Ústí nad Labem.
P edm t daru :
- 1 ks Televize SONY KDL 32 S 2530 K – 32.990,- K
- 1 ks Držák na TV – 1.990,- K
- 3 ks Notebook Toshiba + brašna – 169.845,- K
- 1 ks Dataprojektor Benq – 28.131.- K
- 1 ks Po íta ová sestava – 47.833,80 K
- 1 ks SONY HVR-Z1E kamkordér s p íslušenstvím – 257.754,- K
- 2 ks Sv telná tabule WeNiPol s p íslušenstvím – 704.891,80 K
Celková cena daru iní 1.243.435,60 K v etn DPH.
2) Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p ísp vková organizace
Sociální pé e 799/7a, 400 01 Ústí nad Labem
I : 00829013
Zastoupená MUDr. Iljou Deylem, editelem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého
kraje, p ísp vkové organizace
P edm t daru :
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-

2 ks Osv tlovací souprava – 24.972,- K
1 ks Topný agregát ESAT 25 – 130.055,- K
1 ks Dmychadlo ESK-200 – 54.945,- K
4 ks Bedna ZARGES + držáky, lahve, hadice, spojky – 54.264,- K
4 ks MEDUMAT Easy – 2x reduk ní ventil, masky, pacientské okruhy – 558.600,- K
5 ks Sada pro inhalaci 4 pacient – LIFE BASE MANV – 257.250,- K
10 ks Vakuová matrace EGO – 59.749,20 K
6 ks Ru ní odsávací pumpa se šlapkou, velká – 12.539,60 K
15 ks Páte ní deska MEBER – 78.598,80 K

Celková cena daru iní 1.230.973,60,- K v etn DPH.
3) Hasi ský záchranný sbor Ústeckého kraje,
Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem
I : 70886300
zastoupený plk. ing. Jaroslavem Novotným, editelem Krajského editelství Hasi ského
záchranného sboru Ústeckého kraje
P edm t daru :
- 2 ks Vyvážecí souprava IH 2090 9,0 HP (železný k ) s p íslušenstvím
3 ks nástavby Tipper platform – 727.415,- K
- 3 ks P ív sný vozík VZ 26 B 0 (pro vyvážecí soupravu) – 136.590,- K
Celková cena daru iní 864.005,- K v etn DPH.
4) Sdružení hasi
ech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasi - kraj Ústecký
Dob tická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
I : 71173811
zastoupený Pavlem Doubravou, starostou Sdružení hasi
ech, Moravy a Slezska
Krajské sdružení hasi - kraj Ústecký

P
-

edm t daru :
1 ks Po íta ová sestava – 19.887,- K
1 ks Dataprojektor Epson EMP-S42 – 15.557,- K
1 ks Tiskárna HP color laserjet 2605 – 11.363,- K
1 ks DVD/VHS Philips DVP 3100 V – 4.439,- K
14 ks Poháry na sout že d tí a mládeže – 11.630,- K
8 ks p ekážek pro zdokonalování fyzické a požární zdatnosti – 124.164,- K

Celková cena daru iní 187.040,- K v etn DPH.
(Hlasování: 49 – 0 – 0) návrh byl p ijat
Usnesení . 16/22Z/2007
Finan ní p ísp vek Ústeckého kraje na innost Jednotek sboru dobrovolných hasi
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

obcí

A) sc h va lu j e
1. rozd lení finan ních prost edk z rozpo tu kancelá e hejtmana na rok 2007, v celkové
výši 272 200,- K , na výstrojní vybavení jednotek Sbor dobrovolných hasi obcí
p sobících na území Ústeckého kraje,
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2. poskytnutí finan ního p ísp vku obcím pro jednotky Sbor dobrovolných hasi obcí ve
smyslu § 27 odst. 3 písm. b) 2., zákona . 133/1985 Sb., o požární ochran , dle p ílohy .
2 tohoto usnesení.
B) uk lád á
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelá hejtmana, zabezpe it veškeré pot ebné
úkony k realizaci bod A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2007
(Hlasování: 47 – 0 – 0) návrh byl p ijat
Usnesení . 17/22Z/2007
P ísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) v o l í
do funkce p ísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem tuto kandidátku:
MUDr. Zuzana Richterová, nar. 12. 2. 1929, bytem Truhlá ská 23, Ústí nad Labem.
B) u k l á d á
Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat p edsedu Krajského soudu
v Ústí nad Labem o volb p ísedící dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 14. 11. 2007
(Hlasování: 43 – 0 – 3) návrh byl p ijat
Usnesení . 18/22Z/2007
Dopravní obslužnost drážní a autobusová
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z ho d lo
stanovit dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení) ve
zn ní pozd jších p edpis , rozsah základní dopravní obslužnosti zajiš ované drážní
dopravou pro území Ústeckého kraje pro rok 2008 tak, že za základní dopravní obslužnost
ve ve ejné osobní drážní doprav Ústeckého kraje mohou být považovány:
1. osobní a sp šné vlaky dopravce eské dráhy, a. s. vedené na území Ústeckého kraje
podle jízdního ádu p ipraveného v souladu se schváleným zp sobem zabezpe ení
železni ní dopravy dopravce eské dráhy, a. s. a v souladu s pln ním smlouvy o
závazku ve ejné služby uzav ené na roky 2006 – 2008 mezi Ústeckým krajem a
eskými drahami, a. s. a jejích dodatk , a to do výše 7 350 000 vlkm p i úhrad
prokazatelné ztráty max. 375 mil. K dle uzav ené smlouvy,
2. tramvajová a trolejbusová drážní doprava na území Ústeckého kraje do výše
675 000 km.

B)

bere na v domí
1. doru enou petici ob an , kte í žádají zachování provozu osobní dopravy na trati 113
Most – Lovosice v úseku ížkovice – Obrnice,
2. odpov
Rady Ústeckého kraje ze dne 25. 10. 2007, která je uvedena v p edloženém
materiálu, na petici ob an dle p edloženého materiálu.

(Hlasování: 31 – 1 – 16) návrh byl p ijat
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C)

ukládá
Rad Ústeckého kraje projednat s dopravcem D a.s možnost zastavení na vlakové zastávce
v obci Sádek u Žatce.

(Hlasování: 45 – 0 – 3) návrh byl p ijat
Usnesení . 19/22Z/2007
Dopravní obslužnost drážní a autobusová
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhod lo
dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení) ve zn ní
pozd jších p edpis , o stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti autobusovou dopravou
pro území Ústeckého kraje pro roky 2007 – 2014 tak, že za základní dopravní obslužnost
mohou být považovány spoje na linkách za azených do oblastí Ústeckého kraje dle upraveného
p edloženého materiálu, p i emž maximální rozsah dopravního výkonu spoj spl ujících
zákonné kritérium pro za azení do základní dopravní obslužnosti podle zákona . 111/1994
Sb., o silni ní doprav , ve zn ní pozd jších p edpis , bude maximáln 19 000 000 km.
(Hlasování: 36 – 0 – 8) návrh byl p ijat
Usnesení . 20/22Z/2007
Smlouva o finan ní spolupráci ve ve ejné linkové osobní doprav s Libereckým krajem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhod lo
o uzav ení smlouvy o finan ní spolupráci ve ve ejné linkové osobní doprav pro rok 2008
mezi Ústeckým krajem, I 70892156, a Libereckým krajem, I 70891508, dle p edloženého
materiálu.

(Hlasování: 42 – 0 – 2) návrh byl p ijat
Usnesení . 21/22Z/2007
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 – zm na dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sch valu je
zm nu dotace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 Obci Kunratice z akce Nová
místní komunikace v Kunraticích ve výši 130 tis. K na akci Oprava místní komunikace
v Kunraticích ve výši 130 tis. K
(Hlasování: 43 – 0 – 2) návrh byl p ijat

Usnesení . 22/22Z/2007
Návrh zadání Zásad územního rozvoje ÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

sc h va lu j e
v souladu s ust. § 187 odst. 4 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu (stavební zákon), v platném zn ní, zadání pro po ízení Zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje (ZÚR ÚK).

B)

uk lád á
Radku Vonkovi, nám stkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, u init p íslušné kroky
k zajišt ní po ízení návrhu ZÚR ÚK v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích p edpis a vydání ZÚR ÚK Zastupitelstvem ÚK v souladu s ust. § 187 odst. 3
stavebního zákona.
Termín: pr b žn

(Hlasování: 45 – 0 – 1) návrh byl p ijat
Usnesení . 23/22Z/2007
Návrh na poskytnutí dotace Fondu vodního hospodá ství Ústeckého kraje, prodloužení termínu
dokon ení projekt a zm nu rozsahu stavby
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) sc hva luje
poskytnutí dotace z rozpo tu kraje podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona . 129/2000 Sb., o
krajích, ve zn ní pozd jších p edpis , v rámci „Fondu vodního hospodá ství ÚK“ pro subjekt
a projekt:
1. Obec Nezabylice
I O: 00673170
Sídlo: Nezabylice .p. 6, 430 01 Chomutov
Projekt: podpora PD stavby „Kanalizace a OV Nezabylice“
Výše dotace: 384 000 K
Minimální spoluú ast žadatele: 30 % z celkových náklad projektu
B) sc hva luje
podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona . 129/2000 Sb., o krajích, ve zn ní pozd jších p edpis ,
v rámci „Fondu vodního hospodá ství ÚK,“ návrh dodatk ke smlouvám již poskytnutých
dodatk takto:
1. Ke smlouv . 83/2005/FVH, uzav enou s obcí Radovesice, dodatek . 3 – zm na
termínu dokon ení projektu z 31. 8. 2007 na 31. 12. 2007.
2. Ke smlouv . 91/2005/FVH, uzav enou s obcí ehlovice, dodatek . 1 – zm na termínu
dokon ení projektu ze dne 30. 6. 2007 na 31. 12. 2007.
3. Ke smlouv . 598/2006/FVH, uzav enou s obcí Stebno, dodatek . 2 – zm na termínu
dokon ení projektu ze dne 30. 6. 2007 na 31. 12. 2007
C) sc hva luje
podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona . 129/2000 Sb., o krajích, ve zn ní pozd jších p edpis ,
v rámci „Fondu vodního hospodá ství ÚK,“ o zm n rozsahu stavby spo ívající
v navýšení délky budovaných stok u již p iznané dotace, bez zm ny její výše:
1. Ke smlouv . 1057/2006/FVH, uzav enou s obcí
rozsahu stavby.
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ernou ek, dodatek . 1 – zm na

Poskytnutí dotací a zm na charakteru poskytnuté dotace je podmín no uzav ením smluv,
jejichž návrhy jsou obsaženy v p íloze . 3 tohoto usnesení.
(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl p ijat
Usnesení . 24/22Z/2007
Dotace z „Programu poskytování podpor na hospoda ení v lesích v Ústeckém kraji na rok 2007 –
2008“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) ro zhod u j e
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona . 129/2000 Sb., o krajích, ve
zn ní pozd jších p edpis , v rámci „Programu poskytování podpor na hospoda ení v lesích
v Ústeckém kraji na roky 2007 – 2009“ o uzav ení „Smluv o poskytnutí neinvesti ní
dotace“, v souladu se vzorem obsaženým v p íloze . 4 tohoto usnesení schváleným pod
bodem B) tohoto usnesení, s t mito subjekty :
1. Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly, I 00266931
Výše p ísp vku 138 600,- K
2. Marie Thurn-Taxisová, nar. 26. 2. 1919, K lesíku 256/1A, 102 00 Praha 10
Výše p ísp vku 242 100,- K
3. OBEC HROB ICE, Hrob ice 41, 417 57 Hrob ice, I 00266345
Výše p ísp vku 134 460,- K
4. Statutární m sto Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem,
I 00081531
Výše p ísp vku 101 700,- K
a to v rozsahu podle p edložených žádostí o podporu uvedených v p íloze . 5 tohoto
usnesení, pokud bude spln na podmínka souhlasného vyjád ení Komise ve smyslu l. 88
odstavec 3 Smlouvy o ES k Programu poskytování podpor na hospoda ení v lesích
v Ústeckém kraji na roky 2007-2009..
B) sch va l uj e
Vzor „Smlouvy o poskytnutí neinvesti ní dotace“ obsažený v p íloze . 4 tohoto usnesení.
C) uk lád á
1) Antonínu Terberovi, lenovi Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci „Smluv o
poskytnutí neinvesti ní dotace“ schválených dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: do trnácti dn od spln ní podmínky souhlasného vyjád ení Komise ve
smyslu l. 88 odstavec 3 Smlouvy o ES k Programu poskytování podpor
na hospoda ení v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007-2009
2) Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat „Smlouvy o poskytnutí
neinvesti ní dotace“ schválené dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: do 20ti dn od spln ní podmínky souhlasného vyjád ení Komise ve smyslu
l. 88 odstavec 3 Smlouvy o ES k Programu poskytování podpor na
hospoda ení v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007-2009
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(Hlasování: 46 – 0 – 1) návrh byl p ijat
Usnesení . 25/22Z/2007
Program aktivního života Pažit - p id lení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d l o
1. o poskytnutí dotace z rozpo tu Ústeckého kraje:
• statutárnímu m stu Ústí nad Labem ve výši 18 500,- K pro:
Základní škola Ústí nad Labem, eské mládeže 230/2, p ísp vková organizace
• obci ehlovice ve výši 2 000,- K pro:
Základní škola ehlovice, okr. Ústí nad Labem, p ísp vková organizace
• obci Povrly ve výši 9 000,- K pro:
Základní škola a Mate ská škola Povrly, okr. Ústí nad Labem, p ísp vková organizace
• m stu Litom ice ve výši 20 000,- K pro:
Základní škola Litom ice, ulice Boženy N mcové 2, p ísp vková organizace
• statutárnímu m stu Chomutov ve výši 34 500,- K pro:
Základní škola Chomutov, Školní ulice 1480, p ísp vková organizace
• m stu Bílina ve výši 9 000,- K pro:
Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okr. Teplice, p ísp vková organizace
• obec Údlice, v celkové výši 6 500,- K pro:
Základní škola Údlice, okr. Chomutov
v rámci Programu aktivního života PAŽIT.
2. o poskytnutí dotace z rozpo tu Ústeckého kraje soukromé škole:
St ední odborná škola InterDACT s.r.o., Most, Pionýr 2806, ve výši 31 000,- K
v rámci Programu aktivního života PAŽIT.
B) u k l á d á
Ing. Pavlu Koudovi, lenu Rady Ústeckého kraje, zabezpe it veškeré pot ebné úkony
k realizaci ásti A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007
(Hlasování: 44 – 0 – 2) návrh byl p ijat
Usnesení . 26/22Z/2007
Dodatek . 1 ke smlouv . 803/2007 o poskytnutí neinvesti ní dotace v rámci Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzav ené dne 21.6. 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

sch valu je
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návrh dodatku ke smlouv . 803/2007 o poskytnutí neinvesti ní dotace v rámci Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzav ené dne 21. 6. 2007 dle
p ílohy . 6 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, lenu Rady Ústeckého kraje, zabezpe it veškeré pot ebné úkony
k realizaci ásti A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 12. 2007

(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl p ijat
Usnesení . 27/22Z/2007
Dodatek . 1 ke smlouv . 791/2007 o poskytnutí neinvesti ní dotace v rámci Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzav ené dne 27.6. 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

sch valu je
návrh dodatku ke smlouv . 791/2007 o poskytnutí neinvesti ní dotace v rámci Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzav ené dne 27. 6. 2007 dle
p ílohy . 7 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, lenu Rady Ústeckého kraje, zabezpe it veškeré pot ebné úkony
k realizaci ásti A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 12. 2007

(Hlasování:46 – 0 – 0) návrh byl p ijat
Usnesení . 28/22Z/2007
Dodatek . 1 ke smlouv . 810/2007 o poskytnutí neinvesti ní dotace v rámci Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzav ené dne 26.9. 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
návrh dodatku ke smlouv . 810/2007 o poskytnutí neinvesti ní dotace v rámci Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzav ené dne 26. 9. 2007 dle
p ílohy . 8 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, lenu Rady Ústeckého kraje, zabezpe it veškeré pot ebné úkony
k realizaci ásti A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 12. 2007

(Hlasování: 45 – 0 – 1) návrh byl p ijat
Usnesení . 29/22Z/2007
Dota ní Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje na rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
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Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje dle p ílohy . 9
tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, lenu Rady Ústeckého kraje, zabezpe it veškeré pot ebné úkony
k realizaci ásti A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 1. 2008

(Hlasování: 44 – 0 – 1) návrh byl p ijat
Usnesení . 30/22Z/2007
Projekt „Ústecký kraj – kraj p írody i lov ka“ podpo ený v rámci Opat ení 4.2 Specifické
vzd lávání OP RLZ, v grantovém schématu Ministerstva životního prost edí „Sí
enviromentálních informa ních a poradenských center“, zm na rozpo tu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

sc h va lu j e
p esun finan ních prost edk partner m projektu „Ústecký kraj – kraj p írody i lov ka“
z rozpo tu p íjemce projektu, tj. Ústeckého kraje.
Jednotlivé podíly celkového rozpo tu p íjemce a partner

Názvy subjekt

Rozpo ty
p vodní

partner

vK

Rozpo ty
aktuální

partner

St ední škola Educhem, a.s.

258 320,-

260 820,-

Ekodomov

2 954 828,-

2 954 828,-

St edisko
ekologické
výchovy a etiky Rýchory –
SEVER,
Brontosaurus
Krkonoše

3 497 844,-

3 511 594,-

eský
svaz
ochránc
p írody, 4. ZO Tilia Krásná
Lípa

2 066 328,-

2 080 078,-

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyn , Fakulta životního
prost edí

125 600,-

155 600,-

Ústecký kraj - p íjemce

1 905 148,-

1 845 148,-

Podkrušnohorský zoopark
Chomutov,
p ísp vková
organizace

591 100,-

591 100,-

Celkový rozpo et

11 399 168,-

11 399 168,-

vK

B) uk lád á
Ing. Petru Fialovi, nám stku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpe it veškeré pot ebné úkony
k realizaci ásti A) tohoto usnesení.
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Termín: 31. 1. 2008
(Hlasování: 39 – 0 – 1) návrh byl p ijat
1.
Usnesení . 31/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 49/15Z/2006 ze dne 20. 9. 2006.

B)

rozhod uje
o prodeji (p evodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou ve ejné dražby, a to:
- budova: ást obce D ín VIII-Dolní Old ichov, . p. 25, zp sob využití: ob anská
vybavenost, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území, na st. p. . 311/1,
- pozemek: st. p. . 311/1 o vým e 628 m2, druh pozemku: zastav ná plocha, zp sob využití:
ob anská vybavenost (pozemek byl odd len ze st. p. . 311/1 o vým e 2717 m 2,
geometrickým plánem pro rozd lení pozemku . 494-126/2005 ze dne 8. 7. 2005),
obec D ín, k. ú. Horní Old ichov, zapsaných na LV . 316 u Katastrálního ú adu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracovišt D ín pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje souboru nemovitých v cí specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku . 167/1608/2004
ENI CONSULTu, spol. s r. o. ze dne 25. srpna 2004: 1.600.000,- K
2. Nejnižší podání: 1.500.000,- K
3.
ástka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- K
4. Dražební jistota: 450.000,- K
5. Práva t etích osob: nájemní smlouva uzav ená mezi p ísp vkovou organizací St ední
škola emesel a služeb, D ín IV, Ruská 147, p ísp vková organizace, I : 00556807 a
Ing. Zde kem JEŠETOU - ALBA D ín, místo podnikání: Thunská 1810/7b, 405 02,
D ín - D ín VI-Letná, I : 10409921, ze dne 7. 1. 2004, na dobu neur itou.
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy p ísp vkové organizace St ední škola emesel a
služeb, D ín IV, Ruská 147, p ísp vková organizace, I : 00556807, p ísp vková organizace
k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru nemovitostí.

2.
Usnesení . 32/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 49/15Z/2006 ze dne 20. 9. 2006.

B)

rozhod uje
o prodeji (p evodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou ve ejné dražby, a to:
- budova bez p/ e, zp sob využití: jiná stavba, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né
území, na st. p. . 311/4,
- pozemek: st. p. . 311/4 o vým e 494 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,
zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
obec D ín, k. ú. Horní Old ichov, zapsaných na LV . 316 u Katastrálního ú adu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracovišt D ín pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje souboru nemovitých v cí specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení:
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1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku . 26/2642/2007 ENI
CONSULTem spol. s r. o. ze dne 6. b ezna 2007: 200.000,- K
2. Nejnižší podání: 200.000,- K
3. ástka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- K
4. Dražební jistota: 60.000,- K
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy p ísp vkové organizace St ední škola
emesel a služeb, D ín IV, Ruská 147, p ísp vková organizace, I : 00556807 k datu,
ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru nemovitostí
3.
Usnesení . 33/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (p evodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou ve ejné dražby, a to:
- budova: ást obce Zahrady, . p. 9, zp sob využití: bydlení, na st. p. . 1/1,
- pozemek: st. p. . 1/1 o vým e 1094 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,
- pozemek: p. p. . 27/2 o vým e 572 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
manipula ní plocha,
- pozemek: p. p. . 27/3 o vým e 137 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace,
obec Krásná Lípa, k. ú. Zahrady, zapsaných na LV . 75 u Katastrálního ú adu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracovišt Rumburk pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek
prodeje souboru nemovitých v cí specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku . 4310-141/07 Mgr.
Milana Špi ky ze dne 29. srpna 2007: 50.000,- K
2. Nejnižší podání: 50.000,- K
3. ástka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- K
4. Dražební jistota: 15.000,- K
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy p ísp vkové organizace Krajská majetková,
p ísp vková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, I :
00829048, k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
4.
Usnesení . 34/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (p evodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou ve ejné dražby, a to:
- budova: bez p/ e, zp sob využití: jiná stavba, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území, na
st. p. . 308,
- pozemek: st. p. . 307 o vým e 191 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í, zp sob
využití: zbo eništ , zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
- pozemek: st. p. . 308 o vým e 319 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í, zp sob
ochrany: rozsáhlé chrán né území,
- pozemek: p. p. . 911/2 o vým e 1590 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
manipula ní plocha, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
obec Huntí ov, k. ú. Huntí ov u D ína, zapsaných na LV . 75 u Katastrálního ú adu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracovišt D ín pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
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podmínek prodeje souboru nemovitých v cí specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku . 4311-142/07 Mgr.
Milana Špi ky ze dne 27. srpna 2007: 500.000,- K
2. Nejnižší podání: 500.000,- K
3. ástka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- K
4. Dražební jistota: 150.000,- K
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy p ísp vkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, p ísp vková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PS : 417 03, I :
00080837, k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
Usnesení . 35/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje prov it ú elnost zpracování dvou odhad
a opodstatn ní rozdílnosti výše odhadních cen.

(Hlasování: 32 – 3 – 4) návrh byl p ijat Spole né hlasování pro usnesení . 31/22Z/2007 až
35/22Z/2007

5.
Usnesení . 36/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhod uje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich ástí z majetku Ústeckého
kraje“ l. II schvalování zám ru a zp sobu prodeje, bod 3) schválených usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje . 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje . 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (p evodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje spole nosti KB BLOK
systém, s.r.o., se sídlem Postoloprty, Masarykova 635, PS 439 42, I : 14866021, a to:
- pozemek: p.p. . 696/8 díl b o vým e 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: dobývací prostor,
- pozemek: p.p. . 696/8 díl e o vým e 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: dobývací prostor,
(odd len z p.p. . 696/8 o vým e 487 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: dobývací prostor geometrickým plánem pro rozd lení pozemku . 894161/2007 ze dne 25.4.2007)
obec Postoloprty, k.ú. Postoloprty, zapsané na LV . 291 u Katastrálního ú adu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Louny za kupní cenu 6.000,--K (100K / m2).

B)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit kupní smlouvu, jejímž
p edm tem je prodej (p evod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007
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6.
Usnesení . 37/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhod uje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich ástí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003
a usnesením . 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (p evodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Ing. Alen Kostohryzové,
bytem Stará St elná 7, 417 23 Koš any
- pozemek: p.p. . 23/15 o vým e 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
jiná plocha (pozemek byl odd len z p.p. . 23/7 o vým e 286 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, zp sob využití: manipula ní plocha, geometrickým plánem pro
rozd lení pozemk . 200-323/2006 ze dne 25. 1. 2007)
obec Koš any, k.ú. St elná, zapsaný na LV . 781 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 7.370,-K a o vyjmutí
uvedené nemovitosti ze správy p ísp vkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, p ísp vkové organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, I : 80837 k
datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá.
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit kupní smlouvu, jejímž
p edm tem je prodej (p evod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v p ípad , že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (p evodu) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 29. 2. 2008

7.
Usnesení . 38/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhod uje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich ástí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003
a usnesením . 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (p evodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manžel m Ing. Janu
Jílovskému a Marii Cristin Diniz Maffioletti, bytem Žižkova 444, 415 10 Teplice
- pozemek: st.p. . 618/5 o vým e 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: jiná plocha (pozemek byl odd len z p.p. . 618/1 o vým e 878 m2, druh
pozemku: zastav ná plocha, zp sob využit: bydlení, zp sob ochrany: vnit ní
láze ské území geometrickým plánem pro rozd lení pozemk . 3904-681/2007 ze
dne 7. 6. 2007)
obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsaný na LV . 7217 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 3.163,-K a o vyjmutí
uvedené nemovitosti ze správy p ísp vkové organizace Pedagogicko-psychologická
poradna Ústeckého kraje a Za ízení pro další vzd lávání pracovník Teplice, I :
61515809 k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
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B)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit kupní smlouvu, jejímž
p edm tem je prodej (p evod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v p ípad , že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (p evodu) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 29. 2. 2008

8.
Usnesení . 39/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhod uje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich ástí z majetku Ústeckého
kraje“ l. II schvalování zám ru a zp sobu prodeje, bod 3) schválených usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje . 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje . 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (p evodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje
eské republice,
p íslušnost hospoda it s majetkem státu: editelství silnic a dálnic R, se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PS 140 00, I : 65993390, a to:
- pozemek: p.p. . 919/3 o vým e 1172 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice,
obec Perštejn, k.ú. ernýš, zapsané na LV . 792 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt Chomutov pro Ústecký kraj.
za kupní cenu 70.320,--K a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy p ísp vkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p ísp vková organizace, I :
0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PS 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis
o zm n vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, aby p edložil kupní smlouvu, jejímž
p edm tem je prodej (p evod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007

9.
Usnesení . 40/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhod uje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich ástí z majetku Ústeckého
kraje“ l. II schvalování zám ru a zp sobu prodeje, bod 3) schválených usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje . 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje . 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (p evodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje spole nosti TEDIKO,
s.r.o., se sídlem Chomutov, Pražská 5487, PS 430 01, I : 47283483, a to:
- pozemek: p.p. . 2370/13 o vým e 66 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,
zp sob využití: spole ný dv r,
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obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV . 2217 u Katastrálního ú adu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Chomutov pro Ústecký kraj,
za kupní cenu 49.470,--K a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy p ísp vkové
organizace St ední škola energetická a stavební, Chomutov, Na pr hon 4800,
p ísp vková organizace, I : 41324641, k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B) ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, aby p edložil kupní smlouvu, jejímž
p edm tem je prodej (p evod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007
10.
Usnesení . 41/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (p evodu) nemovitostí, a to:
- budova: objekt bez p/ e, zp sob využití: ob anská vybavenost, umíst ný na p.p. . 3255,
- pozemek: p.p. . 3254/35 o vým e 2454 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: manipula ní plocha, v etn ocelového p íst ešku inv. . 1800120 (objekt
nezapisovaný do KN)
- pozemek: p.p. . 3254/47 o vým e 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipula ní
plocha,
- pozemek: p.p. . 3255 o vým e 72 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV . 2217 u Katastrálního ú adu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracovišt Chomutov pro Ústecký kraj,
z vlastnictví Ústeckého kraje prost ednictvím dražebníka, formou ve ejné dražby,
vydražiteli, za následujících podmínek:
1. odhadnutá tržní cena nemovitého majetku: 600.000,--K zjišt ná znaleckým posudkem .
6030/310/07 ze dne 10. 9. 2007.
2. nejnižší podání: 600.000,--K
3. ástka, o kterou lze snížit nejnižší podání: 0,--K
4. dražební jistota: 200.000,--K
5. práva a povinnosti spojené s p edm tem dražby: Smlouva o nájmu nebytových prostor ze
dne 29. 8. 2007 uzav ená mezi St ední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Pr hon
4800, p ísp vková organizace a spole ností TBG Severozápadní echy s.r.o., I : 62741276,
uzav ená na dobu ur itou do 31. 8. 2008, s jednom sí ní výpov dní lh tou,
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy p ísp vkové organizace St ední škola
energetická a stavební, Chomutov, Na Pr hon 4800, p ísp vková organizace, I :
41324641, k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
11.
Usnesení . 42/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhod uje
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1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich ástí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 18/19/2003 ze dne
3.9.2003 a usnesením . 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (p evodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje spole nosti PNEU –
market, spol. s r.o., zastoupené Lubošem Hanzlí kem, jednatelem spole nosti, se sídlem
Most – Velebudice, D lnická 17, PS 434 01, I : 402 31 623, a to:
- pozemek: p.p. . 395/13 o vým e 184 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: jiná plocha (pozemek p. . 395/13 byl odd len z pozemku p. . 395/1
geometrickým plánem pro rozd lení pozemku . 173-309/2007 ze dne 9.7.2007)
obec Most, k.ú. Sky ice, zapsaný na LV . 3733 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt Most pro Ústecký kraj za kupní cenu 53 415,- K a vyjmutí
uvedené nemovitosti ze správy p ísp vkové organizace St ední škola technická,
Most – Velebudice, D lnická 21, p ísp vková organizace, I : 00125423 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, aby p edložil kupní smlouvu, jejímž
p edm tem je prodej (p evod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007

12.
Usnesení . 43/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhod uje
o uzav ení smlouvy o budoucí kupní smlouv mezi Ústeckým krajem a M stem Trmice, se
sídlem: Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, I : 00674010 na budoucí prodej (p evod)
nemovitosti, a to:
- pozemek: ást p.p. . 57/1 o vým e cca 900 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: silnice,
obec Trmice, k.ú. Koštov zapsané na LV . 238 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt Ústí nad Labem pro M sto Trmice za kupní cenu 51,- K /m2.

B)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit smlouvu o budoucí kupní
smlouv , o jejímž uzav ení bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Ji ímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 28. 12. 2007

13.
Usnesení . 44/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zh od u j e
o poskytnutí daru (p evodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Lobendava, se
sídlem: Lobendava, 407 84 Lobendava, I : 555983, a to:
- pozemek: st. p. . 406 o vým e 4 m2, druh pozemku: zastav ná plocha, zp sob využití: jiná
stavba (pozemek byl vyzna en z p. p. . 1880 o vým e 44149 m2, geometrickým plánem
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pro vyzna ení stavby . 142-138/2006),
obec Lobendava, k. ú. Lobendava, zapsané na LV . 113 u Katastrálního ú adu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracovišt Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti ze
správy p ísp vkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p ísp vková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PS : 417 03, I : 00080837 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit darovací smlouvu, jejímž
p edm tem je poskytnutí daru (p evod) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2008

14.
Usnesení . 45/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zh od u je
o uzav ení smlouvy o budoucí darovací smlouv mezi Ústeckým krajem a m stem Jirkov,
se sídlem nám stí Dr. Edvarda Beneše p. 1, Jirkov, PS 431 11, I : 00261904 na budoucí
darování (p evod) nemovitosti, a to:
- pozemek: ást p.p. . 46 o vým e max. 170 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: silnice,
obec Jirkov, k.ú. B ezenec zapsaný na LV . 884 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt Chomutov pro Ústecký kraj.

B)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit smlouvu o budoucí darovací
smlouv , o jejímž uzav ení bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Ji ímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007

15.
Usnesení . 46/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zh od u j e
1. o p ijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od m sta Benešov nad
Plou nicí, se sídlem: Nám stí Míru 1, 407 22, Benešov nad Plou nicí, I : 00261181, a to:
- pozemek: p. p. . 1230/5 o vým e 1243 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 862-084/2007 z p. p. .
1230 o vým e 11699 m2),
obec Benešov nad Plou nicí, k. ú. Benešov nad Plou nicí, zapsané na LV . 10001 u
Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt D ín pro m sto Benešov nad
Plou nicí a p edání uvedené nemovitosti do správy p ísp vkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, p ísp vková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PS : 417 03, I : 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického
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práva v katastru nemovitostí.
2. o poskytnutí daru (p evodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje m stu Benešov nad
Plou nicí, se sídlem: Nám stí Míru 1, 407 22, Benešov nad Plou nicí, I : 00261181, a to:
- pozemek: p. p. . 1231/3 o vým e 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 862-084/2007 z p. p. . 1231/1
o vým e 3375 m2),
- pozemek: p. p. . 1231/4 o vým e 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 862-084/2007 z p. p. . 1231/1
o vým e 3375 m2),
- pozemek: p. p. . 1262/4 o vým e 631 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 865-086/2007 z p. p. . 1262/2
o vým e 4345 m2),
- pozemek: p. p. . 1262/5 o vým e 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 865-086/2007 z p. p. . 1262/2
o vým e 4345 m2),
- pozemek: p. p. . 1262/6 o vým e 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 865-086/2007 z p. p. . 1262/2
o vým e 4345 m2),
- pozemek: p. p. . 1272/4 o vým e 354 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 866-087/2007 z p. p. . 1272/1
o vým e 12006 m2),
- pozemek: p. p. . 1272/5 o vým e 262 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 866-087/2007 z p. p. . 1272/1
o vým e 12006 m2),
- pozemek: p. p. . 1272/6 o vým e 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 866-087/2007 z p. p. . 1272/1
o vým e 12006 m2),
- pozemek: p. p. . 1239/6 o vým e 191 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 864-085/2007 z p. p. . 1239/1
o vým e 17873 m2),
- pozemek: p. p. . 1239/7 o vým e 151 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 864-085/2007 z p. p. . 1239/1
o vým e 17873 m2),
- pozemek: p. p. . 1239/8 o vým e 381 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 864-085/2007 z p. p. . 1239/1
o vým e 17873 m2),
- pozemek: p. p. . 1239/9 o vým e 363 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 864-085/2007 z p. p. . 1239/1
o vým e 17873 m2),
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- pozemek: p. p. . 1239/10 o vým e 524 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 864-085/2007 z p. p. .
1239/1 o vým e 17873 m2),
- pozemek: p. p. . 1239/11 o vým e 104 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 864-085/2007 z p. p. .
1239/1 o vým e 17873 m2),
- pozemek: p. p. . 1239/12 o vým e 101 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 864-085/2007 z p. p. .
1239/1 o vým e 17873 m2),
- pozemek: p. p. . 1239/13 o vým e 261 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 864-085/2007 z p. p. .
1239/1 o vým e 17873 m2),
- pozemek: p. p. . 1239/14 o vým e 155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: ostatní komunikace (odd lený dle geometrického plánu . 864-085/2007 z p. p. .
1239/1 o vým e 17873 m2),
obec Benešov nad Plou nicí, k. ú. Benešov nad Plou nicí, zapsaných na LV . 448 u
Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt D ín pro Ústecký kraj a
vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy p ísp vkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, p ísp vková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PS : 417 03, I :
00080837, k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit darovací smlouvy, jejichž
p edm tem je p ijetí daru nemovitosti uvedené v bodu A) 1. a poskytnutí daru nemovitostí
uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 3. 2008

16.
Usnesení . 47/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zh od u j e
o bezúplatném p evodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od eské
republiky, p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování
státu ve v cech majetkových, se sídlem: Rašínovo náb eží 42, 128 00 Praha 2, I :
69797111, a to:
- pozemek: p. p. . 793 o vým e 5498 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
- pozemek: p. p. . 822 o vým e 18468 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
obec Ch ibská, k. ú. Ch ibská,
- pozemek: p. p. . 157/1 o vým e 3199 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
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- pozemek: p. p. . 224/1 o vým e 1630 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
obec Ch ibská, k. ú. Horní Ch ibská,
zapsaných na LV . 60000 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt
D ín pro eskou republiku, p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro
zastupování státu ve v cech majetkových a p edání uvedených nemovitostí do správy
p ísp vkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p ísp vková organizace,
se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PS : 417 03, I : 00080837, k datu, ke kterému bude proveden
zápis o zm n vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

so uhlasí
se zn ním Smluv o bezúplatném p evodu nemovitostí
. 31/07/UDC/BP,
. 32/07/UDC/BP, . 33/07/UDC/BP, . 34/07/UDC/BP a doložek dle p edloženého
materiálu, týkající se p evodu nemovitostí, a to:
- pozemek: p. p. . 793 o vým e 5498 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
- pozemek: p. p. . 822 o vým e 18468 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
obec Ch ibská, k. ú. Ch ibská,
- pozemek: p. p. . 157/1 o vým e 3199 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
- pozemek: p. p. . 224/1 o vým e 1630 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
obec Ch ibská, k. ú. Horní Ch ibská,
zapsaných na LV . 60000 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt
D ín pro eskou republiku, p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro
zastupování státu ve v cech majetkových do vlastnictví Ústeckého kraje

C)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit smlouvy o bezúplatném p evodu,
jejichž p edm tem je bezúplatný p evod (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007

17.
Usnesení . 48/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zh od u j e
o bezúplatném p evodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního
m sta D ín, se sídlem: Mírové nám stí 1175/5, 405 02 D ín, I : 00261238, a to:
- pozemek: p. p. . 982 o vým e 8371 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území,
obec D ín, k. ú. Vilsnice, zapsané na LV . 10001 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt D ín pro Statutární m sto D ín a p edání uvedené nemovitosti do
správy p ísp vkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p ísp vková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PS : 417 03, I : 00080837, k datu, ke kterému
bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
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Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit smlouvu o bezúplatném p evodu,
jejímž p edm tem je bezúplatný p evod (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007
18.
Usnesení . 49/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zh od u j e
o bezúplatném p evodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Lipová,
se sídlem: Lipová 422, 407 81 Lipová, I : 00261505, a to:
- ást pozemku: st. p. . 557 o vým e 2 m2, druh pozemku: zastav ná plocha, zp sob využití:
jiná stavba (pozemek vznikl vyzna ením stavby na p. p. . 153 díl „c“ o vým e 2 m2 a p. p.
. 145/2 díl „d“ o vým e 21 m2 geometrickým plánem pro vyzna ení stavby . 25441/2006),
obec Lipová, k. ú. Lipová u Šluknova, zapsané na LV . 263 u Katastrálního ú adu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Rumburk pro obec Lipová a p edání uvedené
nemovitosti do správy p ísp vkové organizace D tský domov a Školní jídelna, Lipová u
Šluknova 417, p ísp vková organizace, I : 00412074 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o zm n vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit smlouvu o bezúplatném p evodu,
jejímž p edm tem je bezúplatné nabytí nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2008

19.
Usnesení . 50/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zhoduje
o bezúplatném p evodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od eské
republiky, p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování
státu ve v cech majetkových, I : 69797111, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2,
PS 128 00, a to:
- pozemek: p.p. . 52/1 o vým e 5920 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice,
obec Kada , k.ú. Pruné ov, zapsané na LV . 60000 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt Chomutov pro eskou republiku, p íslušnost hospoda it s majetkem
státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,
- pozemek: p.p. . 686/1 o vým e 6808 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice,
obec Klášterec nad Oh í, k.ú. Rašovice u Klášterce nad Oh í, zapsané na LV . 60000 u
Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Chomutov pro eskou republiku,
p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech
majetkových,
a p edání uvedených nemovitostí do správy p ísp vkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, p ísp vková organizace, I : 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PS
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417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

souhlasí
se zn ním Smlouvy o bezúplatném p evodu nemovitostí . 62/07 a doložky dle
p edloženého materiálu, týkající se p evodu nemovitostí z vlastnictví eské republiky,
p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech
majetkových, I : 69797111, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2, PS 128 00, a to:
- pozemek: p.p. . 52/1 o vým e 5920 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice,
obec Kada , k.ú. Pruné ov, zapsané na LV . 60000 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt Chomutov pro eskou republiku, p íslušnost hospoda it s majetkem
státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,
- pozemek: p.p. . 686/1 o vým e 6808 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice,
obec Klášterec nad Oh í, k.ú. Rašovice u Klášterce nad Oh í, zapsané na LV . 60000 u
Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Chomutov pro eskou republiku,
p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech
majetkových,
Termín: 31. 1. 2008

C)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit návrh zn ní Smlouvy o
bezúplatném p evodu, jejímž p edm tem je bezúplatný p evod nemovitostí uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2008

20.
Usnesení . 51/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhod uje
o bezúplatném p evodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od eské
republiky, p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování
státu ve v cech majetkových, I : 69797111, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2,
PS 128 00, a to:
- pozemek: p.p. . 689/1 o vým e 10301 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice, zp sob ochrany: chrán ná krajinná oblast-II. – IV. zóna,
obec Hrob ice, k.ú. Razice, zapsané na LV . 60000 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt Teplice pro eskou republiku, p íslušnost hospoda it s majetkem státu
vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,
a p edání uvedených nemovitostí do správy p ísp vkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, p ísp vková organizace, I : 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PS
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

souhlasí
se zn ním Smlouvy o bezúplatném p evodu nemovitosti . 127/07/4120 a doložky dle
p edloženého materiálu, týkající se p evodu nemovitostí z vlastnictví eské republiky,
p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech
majetkových, I : 69797111, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2, PS 128 00, a to:
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-

pozemek: p.p. . 689/1 o vým e 10301 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice, zp sob ochrany: chrán ná krajinná oblast-II. – IV. zóna,
obec Hrob ice, k.ú. Razice, zapsané na LV . 60000 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt Teplice pro eskou republiku, p íslušnost hospoda it s majetkem státu
vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,

C)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit návrh zn ní Smlouvy o
bezúplatném p evodu, jejímž p edm tem je bezúplatný p evod nemovitosti uvedené v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2008

21.
Usnesení . 52/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zn ním Smlouvy o bezúplatném p evodu nemovitostí . 3557/ULT/2007 a doložky dle
p edloženého materiálu, týkající se p evodu nemovitostí z vlastnictví eské republiky,
p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech
majetkových, I : 69797111, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2, PS 128 00, a to:
- pozemek: p.p. . 306/9 o vým e 986 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice,
- pozemek: p.p. . 306/27 o vým e 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice,
- pozemek: p.p. . 306/44 o vým e 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice,
- pozemek: p.p. . 306/45 o vým e 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice,
- pozemek: p.p. . 306/49 o vým e 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice,
obec Mlékojedy, k.ú. Mlékojedy u Litom ic, zapsané na LV . 60000 u Katastrálního ú adu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Litom ice pro eskou republiku, p íslušnost
hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,

B)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit návrh zn ní Smlouvy o
bezúplatném p evodu, jejímž p edm tem je bezúplatný p evod nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007

22.
Usnesení . 53/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhod uje
o bezúplatném p evodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od eské
republiky, p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování
státu ve v cech majetkových, I : 69797111, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2,
PS 128 00, a to:
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-

B)

C)

pozemek: p.p. . 889/2 o vým e 228 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace,
obec Chaba ovice, k.ú. Zalužany u Vyklic, zapsané na LV . 60000 u Katastrálního ú adu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Ústí nad Labem pro eskou republiku, p íslušnost
hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,
a p edání uvedené nemovitosti do správy p ísp vkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, p ísp vková organizace, I : 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PS
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
souhlasí
se zn ním Smlouvy o bezúplatném p evodu nemovitostí . 15/UL/2007 a doložky dle
p edloženého materiálu, týkající se p evodu nemovitostí z vlastnictví eské republiky,
p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech
majetkových, I : 69797111, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2, PS 128 00, a to:
- pozemek: p.p. . 889/2 o vým e 228 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace,
obec Chaba ovice, k.ú. Zalužany u Vyklic, zapsané na LV . 60000 u Katastrálního ú adu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Ústí nad Labem pro eskou republiku, p íslušnost
hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,
ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit návrh zn ní Smlouvy o
bezúplatném p evodu, jejímž p edm tem je bezúplatný p evod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 1. 2008

23.
Usnesení . 54/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zn ním Smlouvy o bezúplatném p evodu nemovitostí . 70/07 a doložky dle
p edloženého materiálu, týkající se p evodu nemovitostí z vlastnictví eské republiky,
p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech
majetkových, I : 69797111, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2, PS 128 00, a to:
- pozemek: p.p. . 830/1 o vým e 6286 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice,
- pozemek: p.p. . 880 o vým e 1760 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice,
obec Bolebo , k.ú. Orasín, zapsané na LV . 60000 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt Chomutov pro eskou republiku, p íslušnost hospoda it s majetkem
státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,

B)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit návrh zn ní Smlouvy o
bezúplatném p evodu, jejímž p edm tem je bezúplatný p evod nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 3. 2008

24.
Usnesení . 55/22Z/2007
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z hod u j e
o bezúplatném p evodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od eské
republiky, p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování
státu ve v cech majetkových, I : 69797111, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2,
PS 128 00, a to:
-pozemek: p.p. . 949 o vým e 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití: silnice,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsaný na LV . 60000 u Katastrálního ú adu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracovišt Litom ice pro eskou republiku, p íslušnost hospoda it
s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,
a p edání uvedené nemovitosti do správy p ísp vkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, p ísp vková organizace, I : 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PS
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

souhla sí
se zn ním Smlouvy o bezúplatném p evodu nemovitosti . 3589/ULT/2007 a doložky dle
p edloženého materiálu, týkající se p evodu nemovitosti z vlastnictví eské republiky,
p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech
majetkových, I : 69797111, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2, PS 128 00, a to:
-pozemek: p.p. . 949 o vým e 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití: silnice,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV . 60000 u Katastrálního ú adu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracovišt Litom ice pro eskou republiku, p íslušnost hospoda it
s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,

C)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit návrh zn ní Smlouvy o
bezúplatném p evodu, jejímž p edm tem je bezúplatný p evod nemovitosti uvedené v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 1. 2008

25.
Usnesení . 56/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhod uje
o bezúplatném p evodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od eské
republiky, p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve
v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2, I : 69797111 do
vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p. . 9/3 o vým e 192 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití: silnice,
zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území, památkov chrán né území
obec Velké B ezno, k.ú. Velké B ezno, zapsané na LV . 60000 u Katastrálního ú adu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Ústí nad Labem a p edání uvedené nemovitosti do správy
p ísp vkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p ísp vková organizace, se
sídlem Ruská 260, Dubí 3, PS : 417 03, I : 0080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis
o zm n vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

souhlasí
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se zn ním Smlouvy o bezúplatném p evodu nemovitosti . 12/UL/2007 a Doložky, týkající se
pozemku parcelní íslo 9/3 v k.ú. Velké B ezno, nemovitost zapsaná na listu vlastnictví .
60000 pro katastrální území Velké B ezno, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
ú adem pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Ústí nad Labem z majetku eské republiky
s p íslušností hospoda ení Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových do majetku
Ústeckého kraje (dle p edloženého materiálu).
C)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit smlouvu o bezúplatném p evodu,
jejímž p edm tem je bezúplatný p evod nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 29. 2. 2008

26.
Usnesení . 57/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhod uje
o bezúplatném p evodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od eské
republiky, p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve
v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2, I : 69797111 do
vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p. . 163/17 o vým e 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice, zp sob ochrany: památkov chrán né území
obec ehlovice, k.ú. Stadice, zapsané na LV . 60000 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt Ústí nad Labem a p edání uvedené nemovitosti do správy p ísp vkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p ísp vková organizace, se sídlem Ruská
260, Dubí 3, PS : 417 03, I : 0080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

souhlasí
se zn ním Smlouvy o bezúplatném p evodu nemovitosti . 11/UL/2007 a Doložky, týkající se
pozemku parcelní íslo 163/17 v k.ú. Stadice, nemovitost zapsaná na listu vlastnictví . 60000
pro katastrální území Stadice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro
Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Ústí nad Labem z majetku eské republiky s p íslušností
hospoda ení Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových do majetku Ústeckého kraje
(dle p edloženého materiálu).

C)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit smlouvu o bezúplatném p evodu,
jejímž p edm tem je bezúplatný p evod nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 29. 2. 2008

27.
Usnesení . 58/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhod uje
o bezúplatném p evodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
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eské

republiky, p íslušnost hospoda it s majetkem státu vykonává Ú ad pro zastupování státu ve
v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2, I : 69797111 do
vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p. . 4515/3 o vým e 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice,
- pozemek: p.p. . 4515/4 o vým e 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV . 60000 u Katastrálního ú adu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Ústí nad Labem a p edání uvedených nemovitostí do
správy p ísp vkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p ísp vková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PS : 417 03, I : 0080837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

souhlasí
se zn ním Smlouvy o bezúplatném p evodu nemovitostí . 4/UL/2007 a Doložky, týkající se
pozemk parcelní íslo 4515/3 a 4515/4 v k.ú. Ústí nad Labem, nemovitosti zapsané na listu
vlastnictví . 60000 pro katastrální území Ústí nad Labem, v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním ú adem pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Ústí nad Labem z majetku
eské republiky s p íslušností hospoda ení Ú adu pro zastupování státu ve v cech
majetkových do majetku Ústeckého kraje (dle p edloženého materiálu).

C)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit smlouvu o bezúplatném p evodu,
jejímž p edm tem je bezúplatný p evod nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 29. 2. 2008

28.
Usnesení . 59/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhod uje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich ástí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 18/19/2003 ze dne
3.9.2003. a usnesením . 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (p evodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Leoši Wagnerovi,
bytem: P estanov 1, 403 17 Chaba ovice, a to:
- pozemek: p.p. . 152/5 o vým e 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
silnice, (pozemek p. . 152/5 byl odd len z pozemku p. . 152/1 o vým e 18035 m 2,
druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití: silnice, geometrickým plánem pro
rozd lení pozemk . 182-166/2000 ze dne 23.11.2000)
obec P estanov, k.ú. P estanov, zapsaný na LV . 93 u Katastrálního ú adu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracovišt Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu 1.794,- K a
vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy p ísp vkové organizace, Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, p ísp vková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka,
417 03 Dubí u Teplic, I : 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
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Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit kupní smlouvu, jejímž
p edm tem je prodej (p evod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2008
29.
Usnesení . 60/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhod uje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastník : Ji í Kosek
(1/2), bytem Skalková 5218, Chomutov, PS 430 05 a Milan Kosek (1/2), bytem Žižkova
145, Spo ice, PS 431 01, a to:
- pozemek: p.p. . 168/3 o vým e 7020 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace,
obec Spo ice, k.ú. Spo ice, zapsaný na LV . 325 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracovišt Chomutov pro Ji ího Koska (1/2) a Milana Koska (1/2) za kupní
cenu 280.800,-- K ,
a sv ení uvedené nemovitosti do správy p ísp vkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, p ísp vková organizace, I : 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PS
417 03.

B)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, aby p edložil kupní smlouvu, jejímž
p edm tem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2007

30.
Usnesení . 61/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zh od u je
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od pana Ing. Tomáše
Nevelöše, bytem St ížovice 3, 411 08 Sn dovice, a to:
- pozemek: p.p. . 1211 o vým e 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití: jiná
plocha
v k.ú. Sn dovice, obec Sn dovice, zapsané na LV . 548 u Katastrálního ú adu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracovišt Litom ice za kupní cenu 294,- K a p edání uvedené
nemovitosti do správy p ísp vkové organizace Ústav sociální pé e pro t lesn postižené
dosp lé Sn dovice, p ísp vková organizace, se sídlem Sn dovice 1, PS : 411 74, I :
70948062 k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, aby p edložil kupní smlouvu, jejímž
p edm tem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2008
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31.
Usnesení . 62/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zh od u je
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od M sta Osek, se sídlem 417
05 Osek, Zahradní 246, I 00266558, a to:
- pozemek: p.p. . 146/5 o vým e 149 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
neplodná p da
obec Háj u Duchcova, k.ú. Háj u Duchcova, zapsaných na LV . 472 u Katastrálního ú adu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Teplice pro M sto Osek za kupní cenu 5.215,- K a
p edání uvedených nemovitostí do správy p ísp vkové organizace Ústav sociální pé e Háj
u Duchcova, p ísp vková organizace, se sídlem organizace: Kubátova 269, Háj u
Duchcova, PS : 417 22, p ísp vková organizace, I O: 68 78 79 11 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
uložit Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit kupní smlouvu, jejímž
p edm tem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Ji ímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v p ípad , že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A)1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007

32.
Usnesení . 63/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zh od u je
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od manžel Ing. arch.
Václava Protivy a Ing. Moniky Protivové, bytem elakovského 961/3, Litom ice, a to:
- pozemek: ást p.p. . 1261/1 o vým e 837 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: manipula ní plocha, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území
- pozemek: ást p.p. . 1261/3 o vým e 948 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: manipula ní plocha, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území
- pozemek: ást p.p. . 1261/4 o vým e 92 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: manipula ní plocha, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území
- pozemek: ást p.p. . 1261/5 o vým e 92 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob
využití: manipula ní plocha, zp sob ochrany: rozsáhlé chrán né území
(max. vým ra 120 m2 bude stanovena GP pro stavbu “Okružní k ižovatka Masarykova - Na
Valech Litom ice)
obec Litom ice, k.ú. Litom ice, zapsaných na LV . 3801 u Katastrálního ú adu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Litom ice za kupní cenu 1.200,-K /m2 a p edání
uvedených nemovitostí do správy p ísp vkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, p ísp vková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PS :
417 03, p ísp vková organizace, I O: 80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
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B)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit kupní smlouvu, jejímž
p edm tem jsou nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Ji ímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v p ípad , že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
uzav ení smlouvy o budoucí kupní smlouv nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu
A). tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2007

33.
Usnesení . 64/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 41/27/2004 ze dne 16. 9. 2004.
34.
Usnesení . 65/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 55/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005.
35.
Usnesení . 66/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
ást usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 50/11Z/2006 bod A) 5. ze dne 19. 4. 2006.
36.
Usnesení . 67/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 92/20Z/2007 ze dne 27. 6. 2007.
37.
Usnesení . 68/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 54/18Z/2007 ze dne 28.2.2007.
38.
Usnesení . 69/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

34

souhlasí
se zm nou v ásti usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 48/20Z/2007 ze dne
27.6.2007, a to takto:
text „panu Petru Jasanskému, bytem nám. Míru 172, 436 01 Litvínov“
se ruší a nahrazuje se textem „manžel m Petru a Helen Jasanským, bytem nám. Míru
172, 436 01 Litvínov“.
39.
Usnesení . 70/22Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zh od u j e
o sm n nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: ást p. p. . 1574 o vým e 260 m2 (nová ást p. p. . 1574 vzniklá z ásti p. p. .
1571 (díl b) o vým e 260 m2 a byla p islou ená do p vodní p. p. . 1574 geometrickým
plánem pro zm nu hranice pozemk . 879-90/2006 ze dne 23. 6. 2006),
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsané na LV . 1331 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy
p ísp vkové organizace St ední lesnická škola a St ední odborná škola sociální, Šluknov,
p ísp vková organizace, se sídlem: T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, I : 47274719 k
datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru nemovitostí
za
nemovitosti z vlastnictví m sta Šluknov, se sídlem: nám stí Míru 1, 407 77 Šluknov, I :
00261688, a to:
- pozemek: p. p. . 1566 o vým e 257 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. . 1572 o vým e 160 m2 (vzniklý odd lením ásti p. p. . 1572 (díl c) o
vým e 108 m2, který byl p islou en do p. p. . 1574 geometrickým plánem . 879-90/2006
ze dne 23. 6. 2006),
- pozemek: ást p. p. . 1573 o vým e 328 m2 (nová ást p. p. . 1573 vzniklá z ásti p. p. .
1574 (díl a) o vým e 328 m2 a byla p islou ená do p vodní p. p. . 1573 geometrickým
plánem pro zm nu hranice pozemk . 879-90/2006 ze dne 23. 6. 2006),
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsané na LV . 1406 u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt Rumburk pro m sto Šluknov a p edání uvedených nemovitostí do
správy p ísp vkové organizace St ední lesnická škola a St ední odborná škola sociální,
Šluknov, p ísp vková organizace, se sídlem: T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, I :
47274719 k datu, ke kterému bude proveden zápis o zm n vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
Dle znaleckého posudku . 3579, vypracovaného znalcem Jaroslavem Frolíkem je cena
sm ovaného pozemku ve vlastnictví Ústeckého kraje 4.956,- K , dle znaleckého posudku
. 3578, vypracovaného znalcem Jaroslavem Frolíkem je cena sm ovaného pozemku ve
vlastnictví m sta Šluknov je 39.200,- K . Rozdíl v cen sm ovaných pozemk tj. 34.244,K + polovina náklad za znalecké posudky tj. 700,- K , celkem tedy 34.944,- K bude
Ústeckým krajem m stu Šluknov doplacen.

B)

ukládá
Ing. René Budja ovi, lenu Rady Ústeckého kraje, p edložit sm nnou smlouvu, jejímž
p edm tem je sm na nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Ji ímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
35

Termín: 31. 12. 2007
(Hlasování: 33 – 0 – 3) návrh byl p ijat

Hlasování spole né pro body 5 až 39

Usnesení . 71/22Z/2007
Dota ní program „Podpora sociáln – zdravotních služeb 2008“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z hod uj e
o vyhlášení dota ního programu „Podpora sociáln - zdravotních služeb 2008“ v souladu
s p ílohou . 10 tohoto usnesení.

B)

uk lád á
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních v cí a zdravotnictví, zajistit realizaci bodu
A) tohoto usnesení.
Termín: 20. 11. 2007

C)

sc h va lu j e
výjimku ze Zásad pro dota ní program uvedený v bod 1. tohoto usnesení pro poskytování
ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje ve zn ní:
a) lánek IV., bod 1b), první odstavec:
Žadatelem o dotaci m že být pouze subjekt, který je ob anským sdružením,
humanitární organizací i jinou právnickou nebo fyzickou osobou p sobící na území
kraje v oblasti mládeže, sportu a t lovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin,
požární ochrany, kultury, vzd lávání a v dy, zdravotnictví, protidrogových aktivit,
prevence kriminality a ochrany zví at a životního prost edí s výjimkou právnických
osob jejichž z izovatelem je eská republika nebo Ústecký kraj a který spl uje kritéria
vhodnosti.
b)

lánek VIII, bod 7):
Maximální výše dotace je u všech žadatel , krom obcí v kraji 90% z celkových náklad
projektu. U obcí v kraji je maximální výše dotace stanovena podle po tu obyvatel obce.

(Hlasování: 40 – 0 – 0) návrh byl p ijat
Usnesení . 72/22Z/2007
St edn dobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sc h va lu j e
St edn dobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011
v souladu s upravenou p ílohou . 11 tohoto usnesení.
(Hlasování: 41 – 0 – 0) návrh byl p ijat

Seznam p íloh:
P íloha . 1 k usnesení . 13/22Z/2007

- Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem a
provincií Anhui
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P íloha . 2 k usnesení . 16/22Z/2007

-

Finan ní p ísp vek z rozpo tu Ústeckého kraje
jednotkám Sbor
dobrovolných hasi
obcí
Ústeckého kraje na rok 2007
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-

Návrh na projednání dotací Fondu vodního
hospodá ství Ústeckého kraje a prodloužení termínu
dokon ení projekt

P íloha . 4 k usnesení . 24/22Z/2007

-

Vzor „Smlouvy o poskytnutí neinvesti ní dotace“

P íloha . 5 k usnesení . 24/22Z/2007

-

P ehled žádostí p edložených v rámci „Programu
poskytování podpor na hospoda ení v lesích
v Ústeckém kraji na roky 2007-2009“

P íloha . 6 k usnesení . 26/22Z/2007

-

Návrh dodatku ke smlouv o poskytnutí neinvesti ní
dotace (Dodatek . 1 ke smlouv . 803/2007)

P íloha . 7 k usnesení . 27/22Z/2007

-

Návrh dodatku ke smlouv o poskytnutí neinvesti ní
dotace (Dodatek . 1 ke smlouv . 791/2007)

P íloha . 8 k usnesení . 28/22Z/2007

-

Návrh dodatku ke smlouv o poskytnutí neinvesti ní
dotace (Dodatek . 1 ke smlouv . 810/2007)

P íloha . 9 k usnesení . 29/22Z/2007

-

Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje na rok 2008

P íloha . 10 k usnesení . 71/22Z/2007 -

Dota ní program „Podpora sociáln - zdravotních
služeb 2008“

P íloha . 11 k usnesení . 72/22Z/2007 - St edn dobý plán rozvoje sociálních
v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011
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Memorandum o spolupráci
mezi
Ústeckým krajem
a
provincií Anhui
Preambule
Vzhledem k prohlubujícím se vztah m mezi eskou republikou a ínskou lidovou republikou
a s ohledem na vzájemnou ochotu obou zemí posilovat vzájemné vým ny, vyjad ují Ústecký
kraj a provincie Anhui (dále jen „smluvní strany“) zájem na oboustrann výhodné spolupráci
a dohodli se na uzav ení Memoranda o spolupráci.

lánek I
Smluvní strany se zavazují podporovat a zahájit spolupráci ve form spole ných projekt a
vým ny informací zejména v t chto oblastech:
§
§
§
§
§
§
§

Spolupráce v oblasti pr myslu
Spolupráce v oblasti v dy a výzkumu
Spolupráce v oblasti vzd lávání
Spolupráce institucí obou region
Cestovní ruch
Podpora podnikání obou partner za ú elem rozvoje vzájemných investic a ekonomické a
obchodní spolupráce
Kulturní vým ny

Smluvní strany budou participovat na pravidelné vým n informací vztahujících se
k zám r m a aktivitám, které jsou zam eny na posílení meziregionální spolupráce a vým ny
informací.
lánek II
Smluvní strany jsou p ipraveni v rámci svých kompetencí vytvo it sí spole ných
hospodá ských, kulturních, v deckých a jiných vztah mezi svými regiony, obyvateli,
podniky a dalšími institucemi zainteresovanými na vzájemné spolupráci.

lánek III
Pov ení zástupci smluvních stran se budou pravideln informovat o vzájemných bilaterálních
vztazích, spolupráci a dalších oblastech spole ného zájmu a budou spole n konzultovat
veškeré otázky týkající se spolupráce obou smluvních stran.

lánek IV
Realizaci jednotlivých bod této dohody budou vyhodnocovat p edstavitelé obou smluvních
stran na spole ných jednáních.
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lánek V
Spolupráce bude realizována v souladu s vnit ními právními p edpisy každé smluvní strany.
Zm ny a dodatky Memoranda o spolupráci bude možno uskute nit písemnou formou po
konzultaci obou smluvních stran.

lánek VI
Toto Memorandum se uzavírá na dobu 5 let. Platnost Memoranda lze prodloužit o dalších 5
let za p edpokladu, že ji ani jedna z obou stran formáln nevypoví. Memorandum o spolupráci
lze vypov d t písemnou formou nejmén t i m síce p ed uplynutím stanoveného období.
Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Memorandum je vypracováno ve ty ech vyhotoveních, a to po dvou verzích v jazyce eském
a ínském. Ob verze mají stejnou platnost.
Toto Memorandum je uzav eno na základ
………… ze dne …………….

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

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

Ji í Šulc
Hejtman
Ústeckého kraje

Wang Jinshan
Guvernér
provincie Anhui

.
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Jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 7. 11. 2007

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí investi ní dotace
íslo poskytovatele :
íslo p íjemce
:

/2007

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: obec Nezabylice
se sídlem: Nezabylice . p. 6, 430 01 Chomutov
zastoupená: Marcela Jarošová – starostka obce Nezabylice
I : 00673170
Bankovní spojení: Komer ní banka, a.s.,
íslo ú tu: 9022441/0100
Osoba odpov dná za realizaci projektu: Marcela Jarošová – starostka obce Nezabylice
tel.: 474 667 135
e-mail: nezabylice@tiscali.cz
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu vyhotovení dokumentace stavby „Kanalizace a OV Nezabylice.“
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Preambule
Pro ú ely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finan ních prost edk z Fondu vodního
hospodá ství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s t mito zásadami.
lánek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základ rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje . / Z/2007 ze
dne 7. 11. 2007 investi ní dotaci ve výši 384 000,- K (slovy: - t i sta osmdesát ty i tisíc
korun eských), která bude p evedena bezhotovostn na ú et p íjemce, .ú. 9022441/0100, na
základ p edložených faktur na úhradu náklad projektu dle .l. II. odst. 1 a za podmínky, že
ji p íjemce stanoveným zp sobem použije nejpozd ji v termínu uvedeného v lánku II.
odst. 3.
Dotace je slu itelná podpora ve smyslu l. 87 Smlouvy o založení Evropského spole enství.
lánek II.
Financování
1. Dotace je p id lena za ú elem realizace p edloženého projektu, kterým je vyhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební ízení, v etn inženýrské innosti vykonávané
pro pot eby vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby „Kanalizace a
OV Nezabylice,“ v rámci zásad pro používání finan ních prost edk z „Fondu vodního
hospodá ství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpo tu všech plánovaných p íjm a výdaj (dále jen „plánovaný nákladový rozpo et“) a to v rozsahu podle
odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhrad plánovaných náklad
(dále jen „procentuální ú elové ur ení prost edk “), do výše schválené dotace podle lánku I. této smlouvy.
2. Zm ny v rámci procentuálního ú elového ur ení prost edk je možné provád t za p edpokladu dohody smluvních stran, na základ výjimky schválené Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
3. Termín ukon ení realizace projektu je 30. 6. 2008. Pro p íjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta ú elov (viz l. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu náklad
p ímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 30. 6. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který spl uje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, ú elnosti a hospodárnosti,
- vznikl p íjemci v p ímé souvislosti s provád ním projektu v období mezi dny uvedenými v l. II. odst. 3 a v l. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle lánku II. odst. 3.
- byl skute n vynaložen a zachycen v ú etnictví p íjemce dotace na jeho ú etních dokladech, je identifikovatelný, ov itelný a podložený prvotními podp rnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- po ízení dlouhodobého a krátkodobého finan ního majetku
- dlužný úrok
- opat ení pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
2
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-

ztráty z devizových kurz ,
ob erstvení a reprezentativní pohošt ní,
nájemné s následnou koupí (leasing)
cestovné nad rámec zákona . 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném zn ní
mzdy v etn odvod nad rámec platových p edpis pro zam stnance ve ve ejných
službách a správ (zákon . 143/1992 Sb., na ízení vlády . 330/2003 Sb.v platném
zn ní)
- náhrady mzdy za dobu nep ítomnosti (dovolená, nep ítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle p edložených faktur, v souladu s lánkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finan ní ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do 70%, maximáln do výše p iznané dotace. Závazný finan ní
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným náklad m projektu.
6.2 Jako závazné ukazatele byly p íjemci dotace stanoveny: protokol o p edání a p evzetí projektových dokumentací pro územní ízení a vodoprávní ízení, a dále protokol o p evzetí
provedených a dokon ených inženýrských innostech provedených v rámci územního a
vodoprávního ízení.
7. Dotace bude p evedena na ú et p íjemce na základ doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finan ní spoluú asti p íjemce dotace.
lánek III.
Práva a povinnosti
P íjemce prohlašuje, že dotaci p ijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za ú elem realizace p edloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nep evést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití p id lených prost edk v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpo tem projektu, a jejich ádné a odd lené sledování v ú etnictví,
pod ú elovým znakem (UZ) p íjemce, vedeného v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o
ú etnictví, v platném zn ní, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
náklad celého projektu.
4. P edat poskytovateli písemnou záv re nou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho m síce po ukon ení realizace projektu. Spolu se záv re nou zprávou je p íjemce
povinen p edložit záv re né vyú tování erpání dotace. Ze závažných d vod m že být
termín vyú tování na žádost p íjemce dotace prodloužen, maximáln však o 10 kalendá ních dn .
I. Záv re ná zpráva musí obsahovat:
-

ozna ení p íjemce dotace
íslo dotace ( íslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 stran )

-

popis realizace projektu v . dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu
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-

p ínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyú tování poskytnuté dotace, v etn ú elového znaku.

II. Záv re né vyú tování erpání dotace musí obsahovat:
-

p ehled všech p íjm a výdaj projektu
p ehled výdaj projektu hrazených z dotace v len ní podle plánovaného nákladového rozpo tu

5. Zve ej ovat p i všech p íležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvád t
logo kraje s názvem kraje na všech propaga ních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pov eným pracovník m kraje provád t kontrolu erpání a využití prost edk
dotace v návaznosti na rozpo et projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do ú etní evidence.
7. Neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn , odbor životního prost edí a
zem d lství krajského ú adu o všech zm nách, týkajících se identifikace p íjemce nebo
realizace podpo eného projektu.
8. V p ípad vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skute ným náklad m realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
l. II. smlouvy), prost edky, o které byl dohodnutý podíl dotace p ekro en, vrátit. Tyto
prost edky p íjemce poukáže zp t na ú et poskytovatele, z n hož mu byly poskytnuty, a to
sou asn p i p edložení záv re né zprávy.
9. Vrátit nevy erpanou ást dotace zp t na ú et poskytovatele, z n hož mu byla poskytnuta
v p ípad , že skute n vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpo tu, sou asn p i p edložení záv re né zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zp t na ú et poskytovatele, z n hož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v p ípad , že se projekt neuskute ní, nejpozd ji do 7 kalendá ních
dn ode dne, kdy se o této skute nosti dov d l, sou asn písemn informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat záv ry kontroly provedené Krajským ú adem, odborem životního prost edí a
zem d lství nebo orgánem kontroly krajského ú adu.
12. 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 .
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 pro4
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st 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.
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 oznaován 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 zveejn 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 ty ech vyhotoveních s platností originálu, p i emž každá
ze smluvních stran obdrží dv vyhotovení.
6. 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 7. 11. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Marcela Jarošová
starostka obce Nezabylice

(poskytovatel)

(p íjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí investi ní dotace
íslo poskytovatele :
íslo p íjemce
:

/2007 – dodatek . 3 smlouvy 83/2005/FVH

Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I : 70892156
DI : CZ70892156
Bankovní spojení: eská spo itelna, a.s.,
íslo ú tu 40184 - 0883028399/0800
zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Zástupce pro v cná jednání:
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prost edí a zem d lství Krajského ú adu ÚK
tel. : 47 56 57 535
e-mail: zadrazil.j@kr-ustecky.cz
(dále jen „ poskytovatel“ na stran jedné)
a
obec Radovesice
se sídlem Radovesice .p. 43, 410 02 Lovosice
zastoupená: Lenka Procházková – starostka obce Radovesice
I : 00526088
Bankovní spojení: Komer ní banka, a.s., pobo ka Litom ice
íslo ú tu: 32427471/0100
Osoba odpov dná za realizaci projektu:
Lenka Procházková – starostka obce Radovesice
tel.: 416 591 163
e-mail: elektro.radovesice@iol.cz
(dále jen „ p íjemce“ na stran druhé)
I.
Smluvní strany se dohodly na zm n lánku . II. smlouvy, uzav ené na základ rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 12. 2005 . 22/9Z/2005, kterým byla obci Radovesice poskytnuta
dotace ve výši 2 000 000,- K z Fondu vodního hospodá ství Ústeckého kraje na podporu realizace
stavby „Tlaková kanalizace Radovesice“, takto:
lánek II. Doba realizace - P íjemce se zavazuje dokon it projekt do 31. 12. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………….
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……………………………………………………
Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

…………………………………………...........
Lenka Procházková
starostka obce Radovesice
(p íjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí investi ní dotace

íslo poskytovatele :
íslo p íjemce
:

/2007 – dodatek . 2 ke smlouv 598/2006

Smlu vní strany
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I : 70892156
DI : CZ70892156
Bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem,
íslo ú tu 40184 - 0883028399/0800
zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Zástupce pro v cná jednání:
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prost edí a zem d lství Krajského ú adu ÚK
tel. : 475 657 535
e-mail: zadrazil.j@kr-ustecky.cz
(dále jen „ poskytovatel“ na stran jedné)
a
obec Stebno
se sídlem : Stebno .p. 22, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupená: Jana Turková – starostka obce Stebno
I : 00832154
Bankovní spojení: Komer ní banka, a.s.,
íslo ú tu: 19325-411/0100
Osoba odpov dná za realizaci projektu:
Jana Turková – starostka obce Stebno
tel.: 475 215 119
e-mail:
(dále jen „ p íjemce“ na stran druhé)

I.
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Smluvní strany se dohodly na zm n lánku . II. bod 3. smlouvy, uzav ené na základ rozhodnutí
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 15. 2. 2006 . 27/10Z/2006, kterým byla obci Stebno poskytnuta
dotace ve výši 199 000,- K z Fondu vodního hospodá ství Ústeckého kraje na podporu projektové
p ípravy stavby „Kanalizace Stebno“, takto:

lánek II. Doba realizace - P íjemce se zavazuje dokon it projekt do 31. 12. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………….

..................................................
Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

……………………………………
Jana Turková
starostka obce Stebno
(p íjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí investi ní dotace

íslo poskytovatele :
íslo p íjemce
:

/2007 – dodatek . 1 ke smlouv 91/2005/FVH

Smlu vní strany
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I : 70892156
DI : CZ70892156
Bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem,
íslo ú tu 40184 - 0883028399/0800
zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Zástupce pro v cná jednání:
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prost edí a zem d lství Krajského ú adu ÚK
tel. : 475 657 535
e-mail: zadrazil.j@kr-ustecky.cz
(dále jen „ poskytovatel“ na stran jedné)
a
obec ehlovice
se sídlem 403 13 ehlovice .p. 1
zastoupená: Josef Machá ek – starosta obce ehlovice
I : 26 69 81
Bankovní spojení: Komer ní banka, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
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íslo ú tu: 78-4520530257/0100
Osoba odpov dná za realizaci projektu:
Josef Machá ek – starosta obce ehlovice
tel.: 475 215 256
e-mail: obecrehlovice@iol.cz
(dále jen „ p íjemce“ na stran druhé)

I.
Smluvní strany se dohodly na zm n lánku . II. smlouvy, uzav ené na základ rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 12. 2005 . 22/9Z/2005, kterým byla obci ehlovice poskytnuta
dotace ve výši 1 200 000,- K z Fondu vodního hospodá ství Ústeckého kraje na podporu realizace
stavby „Vodovod Moravany – realizace stavby“, takto:

lánek II. Doba realizace - P íjemce se zavazuje dokon it projekt do 31. 12. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………….

..................................................
Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

……………………………………
Josef Machá ek
starosta obce ehlovice
(p íjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí investi ní dotace

íslo poskytovatele :
íslo p íjemce
:

/2007 – dodatek . 1 ke smlouv 1057/2006

Smlu vní strany
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I : 70892156
DI : CZ70892156
Bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem,
íslo ú tu 40184 - 0883028399/0800
zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Zástupce pro v cná jednání:
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Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prost edí a zem d lství Krajského ú adu ÚK
tel. : 475 657 535
e-mail: zadrazil.j@kr-ustecky.cz
(dále jen „ poskytovatel“ na stran jedné)
a
obec ehlovice
se sídlem 403 13 ehlovice .p. 1
zastoupená: Josef Machá ek – starosta obce ehlovice
I : 26 69 81
Bankovní spojení: Komer ní banka, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu: 78-4520530257/0100
Osoba odpov dná za realizaci projektu:
Josef Machá ek – starosta obce ehlovice
tel.: 475 215 256
e-mail: obecrehlovice@iol.cz
(dále jen „ p íjemce“ na stran druhé)

I.
Smluvní strany se dohodly na zm n lánku . II. smlouvy, uzav ené na základ rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 12. 2005 . 22/9Z/2005, kterým byla obci ehlovice poskytnuta
dotace ve výši 1 200 000,- K z Fondu vodního hospodá ství Ústeckého kraje na podporu realizace
stavby „Vodovod Moravany – realizace stavby“, takto:

lánek II. Doba realizace - P íjemce se zavazuje dokon it projekt do 31. 12. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………….

..................................................
Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

……………………………………
Josef Machá ek
starosta obce ehlovice
(p íjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí investi ní dotace
íslo poskytovatele :
íslo p íjemce
:

/2007 – dodatek . 1 ke smlouv 1057/2006

Smlu vní strany
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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:
Název: obec ernou ek
se sídlem: 413 01 ernou ek .p. 50
zastoupená: Václav K íž – starosta obce ernou ek
I : 00526428
Bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., pobo ka Roudnice nad Labem
íslo ú tu: 1003718389/0800
Osoba odpov dná za realizaci projektu:
Václav K íž – starosta obce ernou ek
tel.: 416 875 032, 724 331 392
e-mail:
(dále jen „ p íjemce“ na stran druhé)
I.
Smluvní strany se dohodly na zm n lánku . II. bod 6.2 smlouvy, uzav ené na základ rozhodnutí
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 20. 9. 2006 . 30/15Z/2006, kterým byla obci ernou ek poskytnuta dotace ve výši 2 765 000,- K z Fondu vodního hospodá ství Ústeckého kraje na podporu
realizace stavby „Propojovací stoka Ctin ves, ernou ek a Mnet š“, takto:
lánek II.
6.2 Jako závazný ukazatel bylo stanoveno dokon ení stavby na základ protokolu o p edání a p evzetí
stavby, vydání kolauda ního rozhodnutí na stavbu v rozsahu délky stok 1217 m a 1478 m, celkem
2 695 m stok .

V Ústí nad Labem dne …………
……………………………………………………..

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

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

Václav K íž
starosta obce ernou ek
(p íjemce)
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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 . 10/18Z/2007
ze dne 28.2.2007 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 (Rady) Ústeckého kraje .
../..Z(R)/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 slu itelná podpora ve smyslu l. 87 Smlouvy o založení Evropského spole enství.

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.
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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:
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.

3

P íloha . 4 k usnesení . 24/22Z/2007
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.
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
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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.

6.

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(R)/2007 ze dne --.--.2007.

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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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad
DODATEK . 1
ke smlouv o poskytnutí neinvesti ní dotace v rámci „Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“ . 803/2007 uzav ené dne
21.6. 2007 mezi níže uvedenými stranami

S m l u v n í

s t r a n y

Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
: 70892156
I
DI
: CZ 70892156
Bankovní spojení
: eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu
: 94-882993349/0800
Zástupce pro v cná jednání :
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové pé e Krajského ú adu Ústeckého kraje
tel., fax
: +420 475 657 256, fax: +420 475 657 103
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz

a

název: M sto Št tí
se sídlem: Mírové nám stí 163, 411 08 Št tí
zastoupené: Ing. Zde kou Rulíškovou, starostkou m sta
I : 00264466
bankovní spojení: GE Capital Bank, a.s.
íslo ú tu: 100022784/0600
osoba odpov dná za realizaci projektu: Radomil Kulhánek
tel., fax: +420 416 812 401
e-mail: radek.kulhanek@steti.cz

smluvní strany se dohodly na zm n výše ozna ené smlouvy takto:

l. I
M ní termín provedení prací v lánku II. bod 5. smlouvy takto:
P vodní údaj uvedený ve smlouv se nahrazuje údajem do 30.11. 2007.
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l. II.
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne
svým
usnesením .
.
2. Tento dodatek nabývá ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem m n né z stávají nedot eny.

V Ústí nad Labem dne

V Št tí dne

Za poskytovatele

Za p íjemce

................................................
Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

....................................................
Ing. Zde ka Rulíšková
starostka m sta
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad
DODATEK . 1
ke smlouv o poskytnutí neinvesti ní dotace v rámci „Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“ . 791/2007 uzav ené dne
27.6. 2007 mezi níže uvedenými stranami

S m l u v n í

s t r a n y

Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
: 70892156
I
DI
: CZ 70892156
Bankovní spojení
: eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu
: 94-882993349/0800
Zástupce pro v cná jednání :
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové pé e Krajského ú adu Ústeckého kraje
tel., fax
: +420 475 657 256, fax: +420 475 657 103
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz

a

jméno a p íjmení: Miroslav Br na
datum narození: 19.1. 1949
bydlišt : Mezipolí 1291/20, 141 00 Praha - Michle
jméno a p íjmení: R žena Br nová
datum narození: 13.9. 1926
bydlišt : Ke Kotlá ce 1147/14, 150 00 Praha - Koší e
bankovní spojení: eská spo itelna, a.s., pobo ka Praha východ
íslo ú tu: 796198023/0800
osoba odpov dná za realizaci projektu: František Doubek, Ke Kurt m 376/17, 142 00 Praha 4
tel.,fax: +420 721 359 272
e-mail: Doubekfrant1@seznam.cz

smluvní strany se dohodly na zm n výše ozna ené smlouvy takto:

l. I
M ní termín provedení prací v lánku II. bod 5. smlouvy takto:
P vodní údaj uvedený ve smlouv se nahrazuje údajem do 30.9. 2008.
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l. II.
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne
svým
.
usnesením .
2. Tento dodatek nabývá ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem m n né z stávají nedot eny.

V Ústí nad Labem dne

V

Za poskytovatele

dne

Za p íjemce

................................................
Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

....................................................
Miroslav Br na, R žena Br nová
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad
DODATEK . 1
ke smlouv o poskytnutí neinvesti ní dotace v rámci „Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“ . 810/2007 uzav ené dne
26.9. 2007 mezi níže uvedenými stranami

S m l u v n í

s t r a n y

Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
: 70892156
I
DI
: CZ 70892156
Bankovní spojení
: eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu
: 94-882993349/0800
Zástupce pro v cná jednání :
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové pé e Krajského ú adu Ústeckého kraje
tel., fax
: +420 475 657 256, fax: +420 475 657 103
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz

a

název: Obec Love kovice
se sídlem: Love kovice 40, 411 45 Úšt k
zastoupené: Václavem Pavlíkem, starostou obce
I : 00263982
bankovní spojení: Komer ní banka, a.s., pobo ka Litom ice
íslo ú tu: 15221471/0100
osoba odpov dná za realizaci projektu: Václav Pavlík
tel., fax: +420 416 797 045
e-mail: ouloveckovice@quick.cz

smluvní strany se dohodly na zm n výše ozna ené smlouvy takto:

l. I
M ní termín provedení prací v lánku II. bod 5. smlouvy takto:
P vodní údaj uvedený ve smlouv se nahrazuje údajem do 30.5. 2008.
l. II.
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svým
Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne
usnesením .
.
2. Tento dodatek nabývá ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem m n né z stávají nedot eny.
1.

V Ústí nad Labem dne

V Love kovicích dne

Za poskytovatele

Za p íjemce

................................................
Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

....................................................
Václav Pavlík
starosta obce
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Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje - 2008
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen „Program“) z izuje
Ústecký kraj v souladu s § 28a písm. b) zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní
pozd jších p edpis , v souladu se „Strategií rozvoje kultury a památkové pé e Ústeckého kraje“
schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 35/25/2004 dne 5.5 2004, zákonem .
129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis a v souladu s platnými
Zásadami pro poskytování prost edk z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.
Cílem programu je p edevším:
1. záchrana bezprost edn ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních
památek, záchrana a obnova movitých i nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji
(nap . opravy a rekonstrukce hrad , zámk , církevních staveb, lidové architektury, hodnotné
m stské architektury, historické zelen , technických památek, restaurování plastik a vybavení
interiér … a dalších objekt prohlášených za kulturní památku);
2. zachování kulturn – historického charakteru a výpov dní hodnoty nemovitých a movitých
kulturních památek.

lánek I.
podpora
1) K zajišt ní cíl Programu se poskytuje podpora ve form p ísp vku (pro ú ely Programu dále
ozna ovaný pouze jako “dotace“) ve smyslu § 16 odst. 1 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis .
2) Dotace není ur ena na modernizaci kulturních památek a na stavební úpravy, které by byly v
rozporu se závazným stanoviskem výkonného orgánu státní památkové pé e.
3) Dotace nebude poskytnuta na již dokon enou akci.

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

lánek III.
výše dotace
Minimální výše poskytované dotace v rámci Programu iní 50 tis. K na jednu realizovanou akci
podanou v jednom kalendá ním roce.

lánek IV.
finan ní rámec
Finan ní rámec Programu sestává z nevy erpaných finan ních prost edk z minulých let, ástky
vy len né v rozpo tu Ústeckého kraje k tomuto ú elu v p íslušném kalendá ním roce a prost edky
získané od dalších subjekt .

lánek V.
ú el dotace a spoluú ast žadatele
1) V rámci stanovených cíl Programu lze dotaci použít k úhrad zvýšených náklad spojených
se zachováním nebo obnovou kulturní památky s tím, že spoluú ast žadatele bude init
nejmén 30% celkových náklad spojených se zachováním nebo obnovou kulturní památky.
2) V p ípad restaurování kulturní památky lze poskytnou dotaci až do výše 100% celkových
náklad .
3) Dotaci lze poskytnout i vlastník m, kte í ze svých prost edk nejsou schopni uhradit nutné
náklady na zachování a obnovu kulturní památky. V takovém p ípad nemusí být zachována
spoluú ast žadatele v uvedené výši. V p ípad obnovy lze však dotaci poskytnout pouze
tehdy, je-li obnova kulturní památky podložena na ízením provedení nezbytných úprav na
stavb , vydaným územn p íslušným stavebním ú adem, a u movité kulturní památky pak
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odborným posudkem zam stnance Národního památkového ústavu, územní odborné
pracovišt v Ústí nad Labem.
4) Do výše celkových náklad nelze zahrnout ástku ve výši odpo tu, který p íjemce dotace
m že uplatnit podle zvláštních právních p edpis (zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané
hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis ).

lánek VI.
náležitosti žádosti
1) Žádost musí obsahovat ádn vypln ný titulní list žádosti o poskytnutí dotace podle p ílohy „A“
tohoto Programu a povinné p ílohy:
a) doklad osv d ující vlastnické právo ke kulturní památce; jde-li o nemovitost zapisovanou do
katastru nemovitostí rovn ž výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ov ená kopie, kopie
snímku z katastrální mapy, pop ípad geometrického plánu, které nejsou starší než šest
m síc ;
b) závazné stanovisko vydané p íslušným správním orgánem podle § 14 odst.1 zákona .
20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , nebo rozhodnutí dle § 10
odst. 2 téhož zákona;
c) specifikace druhu, rozsahu, zp sobu, termínu provedení a sjednané nebo odborn odhadnuté
ceny zachování nebo obnovy kulturní památky, v etn specifikace prací, ke kterým se váže
žádost o dotaci (z p edložených rozpo t musí být patrné zvýšené náklady nap . na použitý
materiál nebo odborné práce které jsou z památkového hlediska požadované);
d) zám r prezentace kulturní památky po realizaci dotace, pokud bude využívána pro kulturn vzd lávací a ve ejnosti p ístupné ú ely; pokud kulturní památka k výše uvedeným ú el m
sloužit nebude, žadatel tuto skute nost v této p íloze rovn ž uvede;
e) jde-li o movitou kulturní památku, specifikace zp sobu její ochrany p ed poškozením,
zni ením nebo odcizením;
f) fotodokumentace sou asného technického stavu kulturní památky nebo jejích ástí podle
druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci;
g) estné prohlášení nebo jiný doklad o tom, že na vlastníka kulturní památky nebyl vyhlášen
konkurz, likvidace nebo, že na majetek není prohlášena exekuce a žadatel není pravomocn
uznán vinným z úmyslného trestného inu; pokud na kulturní památce vázne zástavní právo
spojené se splátkami úv ru, které je uvedeno v listu vlastnictví doklad, že ve splácení úv ru
nedochází k prodlení;
h) potvrzení místn p íslušného správce dan , že žadatel nemá v evidenci daní da ové
nedoplatky, ne starší t í m síc ;
i) potvrzení p íslušných zdravotních pojiš oven, že žadatel nemá v jejich evidenci žádné
nedoplatky pojistného ani penále, ne starší t í m síc ;
j) potvrzení p íslušné správy sociálního zabezpe ení, že žadatel nemá v jejich evidenci žádné
nedoplatky pojistného ani penále, ne starší t í m síc ;
k) kopie smlouvy o z ízení bankovního ú tu;
l) výpis obchodního rejst íku ne starší t í m síc , pop . p id lení identifikace Ministerstva vnitra
R, živnostenský list;
m) doklad o výši p ijatých dotací na konkrétní památku (státní rozpo et, obecní rozpo et,
soukromý sektor apod.) v pr b hu p edcházejících t í let.
2) Jde-li o p ípad poskytnutí dotace vlastníku kulturní památky, který nem že uhradit z vlastních
prost edk náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, p ikládají se k žádosti o
dotaci rovn ž:
a) jde-li o nemovitou kulturní památku, doklady o p íjmech plynoucích z této nemovitosti za
poslední t i roky, pop ípad o závazcích na ní váznoucích;
b) notá sky nebo matrikou ov ené estné prohlášení vlastníka nebo vlastník kulturní památky
o jejich p íjmech a p ípadných hospodá ských výsledcích za poslední t i roky a o jejich
majetkových pom rech ke dni podání žádosti o dotaci;
c) u nemovité kulturní památky na ízení provedení nezbytných úprav na stavb , vydaným
územn p íslušným stavebním ú adem; u movité kulturní památky pak odborným posudkem
zam stnance Národního památkového ústavu, územní odborné pracovišt v Ústí nad Labem.
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lánek VII.
zp sob, termín a místo podání žádosti
Žádost o poskytnutí dotace – p íloha „A“ – spolu se všemi p ílohami musí být doru ena v zalepené
obálce ozna ené textem „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“
nejpozd ji do 28. února p íslušného kalendá ního roku na adresu:

Krajský ú ad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové pé e,
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
s textem NEOTVÍRAT!
Žádosti došlé po datu 28.2. nebudou posuzovány a žadatelé budou o tomto vyrozum ni.
Žádost a veškeré p ílohy musí být zpracované v eském jazyce. Do výb ru budou p ijaté pouze
kompletní žádosti se všemi p ílohami. Pokud bude žádost o dotaci obsahovat formální nedostatky
(absence doklad a p íloh, chybné nebo nepravdivé uvedení p edepsaných údaj , numerické chyby
v rozpo tu plánované akce), bude vy azena z dalšího ízení. Rukou psané žádosti nebudou p ijaty.
Žádosti se archivují, dokumenty se nevracejí.

lánek VIII.
zp sob hodnocení žádostí
1) Odbor kultury a památkové pé e Krajského ú adu Ústeckého kraje shromáždí a p ipraví
podklady pro vyhodnocení žádostí tak, aby bylo možno žádosti vyhodnotit z pohledu ust. § 16
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis a ust. §§ 11 až
15 vyhlášky . 66/1988 Sb., kterou se tento zákon provádí.
2) Žádosti a další podklady p edloží odbor kultury a památkové pé e Komisi pro kulturu Rady
Ústeckého kraje, která žádosti vyhodnotí a vybrané doporu í nebo nedoporu í k poskytnutí
dotace p íslušným orgán m kraje. Komise pro kulturu postupuje p i vyhodnocení jednotlivých
žádostí v souladu s právními p edpisy uvedenými v odst. 1).
3) Rada Ústeckého kraje projedná doporu ení Komise pro kulturu a rozhodne o poskytnutí
dotace a uzav ení p íslušné smlouvy dle p edloženého návrhu, nebo doporu í v c
k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

lánek IX.
oznámení o poskytnutí podpory
Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po p ijetí usnesení zve ejn no na ú ední
desce Krajského ú adu a webových stránkách Ústeckého kraje. Všichni žadatelé budou písemn
vyrozum ni odborem kultury a památkové pé e o výsledku schvalovacího procesu a vyzváni
k uzav ení orgánem kraje schváleného návrhu smlouvy.

lánek X.
poskytnutí podpory
Jednotlivé opravy, rekonstrukce staveb nebo restaurátorské zásahy budou realizované v souladu
s podmínkami stanovenými ve smlouv o poskytnutí dotace z Programu. Finan ní prost edky z tohoto
Programu budou vlastník m kulturních památek poskytnuté na základ p edložených faktur, po
vy erpání vlastního podílu, jehož výše bude zakotvena ve smlouv . Ve výjime ných p ípadech
vlastník m, kte í nejsou schopni z vlastních prost edk zajistit záchranu kulturní památky (dle l. V
odst. 2), a k havarijnímu stavu prokazateln nedošlo z jejich viny, je možné poskytnout dotaci
pr b žn a to na základ p edložení díl ích faktur a tato skute nost bude uvedena ve smlouv o
konkrétním p ípadu poskytnutí dotace.

lánek XI.
záv re né vyhodnocení a vyú tování dotace
Záv re nou zprávu o realizované akci p íjemce dotace p edkládá do jednoho m síce po ukon ení
prací spolu se záv re ným vyú továním dotace. Pokud se práce na obnov kulturní památky
neprovedou ve výši plánovaných celkových náklad , uvedených ve smlouv o poskytnutí dotace, má
se za to, že úspora vznikla z dotace. U akcí, které p echázejí do následujícího roku se vyú tování a
p ípadné vrácení nevy erpaných prost edk provádí do jednoho m síce od ukon ení prací.
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Nevy erpané finan ní prost edky z dotace p íjemce poukáže zp t na ú et Fondu rozvoje Ústeckého
kraje, a to nejpozd ji do 7 kalendá ních dn ode dne p edložení záv re né zprávy. V p ípad
nedodržení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace se dotace bu neposkytne v bec nebo v p ípad
pr b žného financování se vyplacená ást dotace vrátí Ústeckému kraji v plné výši do 14
kalendá ních dn od doru ení vyrozum ní o nedodržení podmínek smlouvy.

Záv re
1.
2.
3.
4.

ná zpráva musí obsahovat:
p esné ozna ení p íjemce dotace,
íslo smlouvy o poskytnutí dotace,
fotodokumentaci obnovené kulturní památky,
položkový rozpis provedených prací.

Záv re
1.
2.
3.

né vyú tování erpání dotace musí obsahovat:
celkový p ehled náklad na opravu nebo obnovu nebo restaurování kulturní památky,
kopii smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem prací,
kopie ú etních doklad v etn výpisu z ú tu vlastníka, z kterého je patrná úhrada faktury
dodavateli,
4. v p ípad hotovostní platby pokladní doklad.

lánek XII.
asový rámec Programu
vyhlášení Programu
p íjem žádostí o dotaci
hodnocení žádostí Komisí pro kulturu
rozhodnutí o poskytnutí dotace p íslušným
orgánem Ústeckého kraje
vyrozum ní žadatel o výsledku
schvalovacího procesu
vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace
p edání záv re né zprávy a vyú tování

leden p íslušného kalendá ního roku
nejpozd ji do 28.2. p ísl. kalen. roku, v etn
podání k poštovní p eprav
do konce b ezna dle zasedání Komise
do konce dubna dle zasedání tohoto orgánu
neprodlen po ov ení zápisu ze zasedání orgán
Ústeckého kraje
návazn na vyrozum ní žadatel
do 1 m síce od ukon ení prací

Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením
DD.MM.RRRR.

. 00/0Z/2007 ze dne
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P íloha A:
ŽÁDOST O DOTACI:

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje - 2008
IDENTIFIKACE
NÁZEV AKCE V ETN IDENTIFIKACE OBJEKTU
( íslo popisné, íslo parcely, rejst íkové íslo Úst edního seznamu kulturních památek R):

2. NÁZEV ŽADATELE - VLASTNÍKA:

3. ADRESA,SÍDLO VLASTNÍKA:

4. TELEFON:

5. E-MAIL:

6. ZODPOV DNÁ A KONTAKTNÍ OSOBA:
7. ADRESA ZODPOV DNÉ A KONTAKTNÍ OSOBY:

8. TELEFON:

9. E-MAIL:

Ú EL AKCE A JEJÍ POPIS
10. UMÍST NÍ KULTURNÍ PAMÁTKY:

11. CÍL – Ú EL OBNOVY:

12. ROZSAH A CHARAKTER PRACÍ:

13. POŽADOVANÁ DOTACE BUDE POUŽITA KE KRYTÍ NÁKLAD NA:

P IPRAVENOST
14. POŽADOVANÁ DOTACE:
15. SPOLUÚ AST ŽADATELE V ETN
OSTATNÍCH ZDROJ :
16. PLÁTCE DPH *:
ANO
17. CELKOVÉ NÁKLADY NA OBNOVU DLE
P EDLOŽENÉHO ROZPO TU:
18. TERMÍN ZAHÁJENÍ A DOKON ENÍ AKCE(DD.MM. - DD.MM.RRRR):

NE

19. PO ET P ÍLOH:
20. SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE:
* nehodící se škrtn te
DATUM:

RAZÍTKO A PODPIS ŽADATELE:
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Dota ní program
„Podpora sociáln - zdravotních služeb 2008“
1. Název dota ního programu:
„Podpora sociáln - zdravotních služeb 2008“
2. Za azení dota ního programu do jedné z oblastí dle l. I bod. 2 Zásad
pro poskytování finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje:
Dota ní program vychází z oblasti podpory definované v i. I. bod 2) e) Zásad
pro poskytování ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje
(dále jen Zásady) – zdravotnictví a sociální služby (v etn aktivit protidrogové
politiky).
3. Sledovaný zám r
Podpora sociáln – zdravotních služeb p sobících na území Ústeckého kraje.
P edm tem podpory jsou následující typy služeb realizované na území
Ústeckého kraje:
a) registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 32 – 70
zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách.
b) zajišt ní zdravotní pé e nehrazené ze zdravotního pojišt ní v rámci
program hospicové pé e.
c) programy zam ené na podporu fungující rodiny a na zajišt ní
p stounské pé e (nap . programy mate ských center).
d) programy specifické primární prevence užívání legálních a nelegálních
drog vyjma program realizovaných v rámci školní výuky.
e) programy prevence a lé by závislosti na drogách a ostatních
návykových látkách, programy prevence HIV/AIDS a programy
zdravotní rehabilitace handicapovaných d tí realizované ve
zdravotnických za ízeních
Okruh žadatel pro na aktivity uvedené v a) – d):
-

ob anské sdružení dle zákona . 83/1990 Sb., o sdružování ob an , ve
zn ní 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 ,

-

p ísp vková organizace dle zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových
pravidlech územních rozpo t ve zn ní pozd jších p edpis , která není
z ízena Ústeckým krajem,

-

fyzická osoba
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Okruh žadatel pro aktivity uvedené v bod e):
-

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

4. Forma dotace a stanovení ú elu použití prost edk
Neinvesti ní dotace na financování náklad
s poskytováním sociálních nebo zdravotních služeb.

p ímo

souvisejících

5. Výše spoluú asti p íjemce dotace
Pro aktivity uvedené v bod 3. a) – d) je maximální podíl dotace kraje
30% z celkových uznatelných náklad projektu.
Pro aktivity uvedené v bod 3 e) je v souladu s výjimkou ze Zásad schválenou
Zastupitelstvem Ústeckého
kraje
maximální
podíl dotace
kraje
90% z celkových uznatelných náklad projektu .
Ostatní náklady projektu musí být financovány z jiných zdroj (nap . dotace ze
státního rozpo tu, dotace obcí, úhrady uživatel služeb), nebo z vlastních
zdroj p íjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného dota ního
programu Ústeckého kraje nelze pro tento ú el zapo ítat do jiných zdroj .
Minimální výše dotace z rozpo tu Ústeckého kraje je 50.000 K . Maximální
výše dotace není stanovena.
6. Termín vyhlášení
7. listopadu 2007
7. Termín uzáv rky pro p ijímání projekt , zp sob a místo podávání
projekt
Žádost o poskytnutí dotace v jednom vyhotovení spolu se všemi p ílohami
uvedenými v l. VI, bod 3) Zásad musí být doru ena v zalepené obálce
ozna ené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora sociáln – zdravotních služeb 2008
NEOTVÍRAT
na adresu:
Krajský ú ad Ústeckého kraje
odbor sociálních v cí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Žádost musí být doru ena bu osobn na podatelnu krajského ú adu
nejpozd ji do 21. prosince 2007 do 14 hodin, nebo poštou na výše uvedenou
adresu (rozhodující pro p ijetí žádosti je datum razítka podací pošty - do
21. prosince 2007). Žádost v etn p íloh musí být zpracována v eském
jazyce.
Zárove je t eba v tomtéž termínu zaslat elektronickou verzi žádosti na
e - mailovou adresu dotace.sz@kr-ustecky.cz.
Do výb rového ízení budou p ijaty pouze žádosti, které byly podány
v požadovaném termínu, na p edepsaném formulá i, obsahující všechny
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povinné p ílohy a které odpovídají okruh m stanoveným v p edm tu podpory
dota ního programu (viz bod 3 dota ního programu).
Náležitosti projektu musí být vypln ny pe liv a co možná nejjasn ji, aby bylo
usnadn no jejich vyhodnocení. 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. Rukou psané projekty nebudou
p ijaty.
8. Termín vyhlášení výsledk výb ru p íjemc dotace
Do 31. b ezna 2008. Termín schválení dotací na jednotlivé projekty bude
up esn n po schválení rozpo tu Ústeckého kraje na rok 2008 a po stanovení
termín jednání Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje v prvním pololetí roku
2008.
9. Konzulta ního místo:
Krajský ú ad Ústeckého kraje
odbor sociálních v cí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Pavlína Ku erová, tel.: 475 657 473, e-mail: kucerova.p@kr-ustecky.cz
Bc. Lea Medková, tel.: 475 657 423, e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz
Dotazy v dob zpracování žádostí o dotace lze též zasílat na e-mailovou
adresu: dotace.sz@kr-ustecky.cz.
10. Hodnotící kritéria
a) P i hodnocení žádostí o dotace budou respektována kritéria obsažená
v láncích VI. a VII. Zásad.
b) U aktivit protidrogové politiky je nutnou podmínkou pro poskytnutí dotace
z rozpo tu Ústeckého kraje Certifikát odborné zp sobilosti pro za ízení
a programy poskytující odborné služby problémovým uživatel m
a závislým na návykových látkách vydaný Radou vlády pro koordinaci
protidrogové politiky (nutno doložit jeho kopii). Tato podmínka platí
i v p ípad , je-li aktivita protidrogové politiky – nap . terénní sociální práce
s uživateli drog – sou ástí širšího projektu.
c) Prioritn budou podpo eny služby, jejichž pot ebnost je identifikována
v plánu rozvoje sociáln – zdravotních služeb na místní úrovni (komunitní
plán). V p ípad , že je služba poskytována na území obce, která nemá
zpracovaný plán rozvoje sociáln -zdravotních služeb, bude akceptováno
jiné odpovídající zd vodn ní pot ebnosti služby.
d) Nutnou podmínkou pro poskytnutí dotace z rozpo tu Ústeckého kraje je
spolufinancování služby v roce 2007 ze státního rozpo tu, nebo z rozpo tu
jiných územních samospráv (nap . dotace Ministerstva práce a sociálních
v cí, Ministerstva zdravotnictví R, Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky, Rady vlády pro záležitosti Romské komunity, dotace obcí), nebo
z jiných zdroj .
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11.Formulá obsahu žádosti
Formulá žádosti o dotaci z rozpo tu Ústeckého kraje je p ílohou 1 dota ního
programu. Pro aktivity uvedené v bod 3 a) (registrované sociální služby) je
ur en zjednodušený formulá A textové ásti žádosti, pro ostatní aktivity (bod
3 b – e) formulá B. Ekonomická ást žádosti (ve formátu MS Excel) je pro
všechny typy aktivit shodná.
Vzor smlouvy o poskytnutí neinvesti ní dotace.
Dotace bude poskytnuta na základ písemn uzav ené Smlouvy o poskytnutí
neinvesti ní dotace mezi Ústeckým krajem a p íjemcem dotace. Vzor smlouvy
je p ílohou 2 dota ního programu.
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Tým zpracovatel st edn dobého plánu
Lenka Balogová
Lucie Gärtnerová
Karel Giampaoli
Anna Hampalová
Marie Hodková
Rostislav Kola ev
Pavlína Ku erová
Zuzana Lešková
Ji í Mach
Lea Medková
Michal Polesný
Ivana Vl ková

St edn dobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji byl zpracován za odborné podpory
zajišt né v rámci projektu „Vzd lávání klí ových ú astník rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji“
podpo eném Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky.
Ústecký kraj
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Úvodní slovo hejtmana Ústeckého kraje (bude dopln no)
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I. Úvodní ást
Funkce st edn dobého plánu
Zákon . 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 95 písm. d) ukládá kraj m zpracovávat st edn dobý
plán rozvoje sociálních služeb na svém území. P i zpracování plánu mají kraje spolupracovat
s obcemi, zástupci poskytovatel a uživatel sociálních služeb. Tento plán je v souladu s §101 odst.
4) písm. b) zákona o sociálních službách povinnou p ílohou k souhrnné žádosti kraje o dotaci
Ministerstva práce a sociálních v cí na podporu poskytování sociálních služeb na místní a regionální
úrovni.
Vedle uvedené role plynoucí ze zákona o sociálních službách má st edn dobý plán jako krajská
strategie rozvoje sociálních služeb vliv na p id lování finan ních prost edk na podporu sociálních
služeb z dalších vn jších zdroj , zejména ze strukturálních fond Evropské unie.
Plán je doporu enou linií rozvoje sociálních služeb v kraji. Cíle a opat ení jsou výsledkem procesu
zjiš ování aktuálního stavu v oblasti sociálních služeb a pot eb jejich uživatel . Byl navržen systém pro
implementaci a pravidelnou aktualizaci plánu. Tento proces p edpokládá zavedení jednotného sb ru
dat o poskytování sociálních služeb a další zjiš ování pot eb uživatel sociálních služeb v kraji.
Proces implementace a aktualizace plánu
Pro implementaci st edn dobého plánu bude zachována ídící skupina složená z vedoucích
pracovních skupin pro jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb. ídící skupina se bude
pravideln setkávat p tkrát ro n a ešit problémy související s implementací plánu, sb rem
a vyhodnocováním dat. lenové ídících skupin budou plnit roli kontaktních osob pro jednotlivé oblasti
poskytování sociálních služeb.
ídící skupina je odpov dná za pr b žné monitorování
a vyhodnocování realizace plánu.
Pro aktualizaci plánu budou stanoveny ve spolupráci s obcemi a organizacemi poskytovatel
a uživatel služeb do asné pracovní skupiny pro oblasti poskytování sociálních služeb. Aktivity, které
mají být realizovány v roce 2008, v etn odhadu jejich finan ní náro nosti a minimální dotace MPSV
jsou stanoveny v plánu. První aktualizace plánu na další období prob hne v roce 2008 .
Za ú elem propojování sít služeb a p edávání zkušeností budou realizována ro n 2 -3 mezioborová
setkání poskytovatel služeb a dalších osob zainteresovaných v problematice poskytování sociálních
služeb v kraji.
Jednou za rok bude realizována konference pro širokou ve ejnost na téma sociální služby v kraji.
Metoda zpracování st edn dobého plánu
Usnesením Rady Ústeckého kraje . 107/38R/2006 ze dne 26. dubna 2006 byl zpracováním
st edn dobého plánu pov en odbor sociálních v cí a zdravotnictví krajského ú adu.
Pro zpracování st edn dobého plánu byla výchozí metoda komunitního plánování. Vzhledem k tomu,
že tato metoda je ur ena p edevším pro plánování na místní úrovni, byla v pr b hu procesu plánování
p izp sobena specifik m krajského plánu (zejména zdroje pro plánování, velikost a r znorodost
územního celku, kompetence místních samospráv a krajské samosprávy).
Díl í kroky zpracování plánu:
1. Stanovení pracovních skupin pro jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb (výb r len
skupin na základ návrh obcí a st ešních organizací poskytovatel služeb)
Termín: erven – zá í 2006
Realizátor: krajský ú ad
2. Analýza poskytovaných sociálních služeb v kraji - typologie, využívanost služeb, financování
Termín: ervenec – zá í 2006
Realizátor: Rozvojové centrum p i Sociální agentu e v Ústí nad Labem (financováno v rámci
projektu Budoucí rozvoj Ústeckého kraje)
3. P íprava návrh ástí plánu pro jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb
Termín: íjen 2006 – kv ten 2007
Realizátor: pracovní skupiny
4. Vy len ní cíl a opat ení spole ných pro všechny oblasti poskytování sociálních služeb byly ze
speciálních ástí návrhu plánu.
Ústecký kraj
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Termín: erven 2007
Realizátor: ídící skupina
5. P ipomínkování návrhu cíl a opat ení plánu zapracování p ipomínek. Návrh cíl a opat ení
s výzvou k p ipomínkování byl zve ejn n na webových stránkách kraje. Zárove byl rozeslán
starost m pov ených obcí a poskytovatel m sociálních služeb v kraji.
Termín: erven – zá í 2007
6. P edložení plánu orgán m kraje
Termín: íjen, listopad 2007
Struktura pro tvorbu plánu
Pro tvorbu plánu bylo stanoveno osm pracovních slupin pro jednotlivé oblasti poskytování sociálních
služeb. Z vedoucích pracovních skupin, koordinátora procesu plánování a odborného garanta byla
vytvo ena ídící skupina.
Pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti:
– služby pro seniory
– služby pro rodinu, d ti a mládež
– služby sociální prevence
– služby pro osoby se zdravotním postižením (v etn služeb pro d ti se zdravotním
postižením, jejich rodiny a pe ovatele)
– služby pro osoby ohrožené drogou
– služby pro p íslušníky etnických menšin
– služby pro osoby s mentálním postižením nebo duševním nemocn ním
– služby pro osoby v p echodné sociální krizi (v etn problematiky domácího násilí,
týraných osob)
Vedoucím pracovních skupin byla v pr b hu zpracování plánu zajišt ná odborná podpora v rámci
projektu „Vzd lávání klí ových ú astník procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji“ podpo eném z Evropského sociálního fondu a státního rozpo tu eské republiky. V projektu se
p edpokládá, že odborná podpora bude pokra ovat i v prvním období implementace plánu (termín
ukon ení projektu: 30.6. 2008).
Struktura plánu
Plán je len n podle oblastí poskytování sociálních služeb (podle cílových skupin uživatel sociálních
služeb). Kapitola pro každou oblast má následující ásti:
Popis sou asného stavu problematiky - zdroje: Analýza poskytovatel sociálních služeb, komunitní
plány obcí, již zpracované koncep ní dokumenty (Ak ní plán protidrogové politiky, Zdravý kraj,
Koncepce rozvoje sociálních služeb), vlastní zkušenost len pracovní skupiny
SWOT analýza - identifikace silné a slabé stránky, p íležitosti a rizika pro poskytování služeb v dané
oblasti. Pro další práci se SWOT analýzou p i návrhu cíl a opat ení plánu byl zvolen p ístup eliminace
slabých stránek za využití p íležitostí.
Cíle plánu - pro každou oblast bylo v pracovních skupinách navrženo zpravidla 2 -5 cíl . Základním
pravidlem bylo, že výsledný cíl musí být výsledkem konsensu všech len pracovní skupiny.
Zdroje pro návrh cíl : SWOT analýza, údaje popisu aktuálního stavu, stávající komunitní plány,
zkušenosti a znalosti len pracovní skupiny.
Opat ení (díl í kroky) - ke každému cíli byl navržen pot ebný po et opat ení v následující struktu e:
- popis opat ení a jeho díl ích aktivit
- p edpokládané dopady
- cílová skupina
asový horizont realizace
- odhad finan ní náro nosti
- hlavní finan ní zdroje
- p edpokládaní realizáto i
- hodnotící indikátory
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II. Základní socio-demografické údaje o Ústeckém kraji
Popis regionu Ústeckého kraje:
Ústecký kraj leží na severozápad
eské republiky a spolu s Karlovarským krajem tvo í Region
soudržnosti NUTS II. Severozápadní hranice kraje je zárove i státní hranicí se Spolkovou republikou
N mecko a to se spolkovou zemí Sasko, dále sousedí Ústecký kraj s Libereckým, Karlovarským,
Plze ským a na jihovýchod se St edo eským krajem.
2

Rozloha kraje: 5.35 km (6,8 % rozlohy eské republiky)
Po et obyvatel v roce 2006: 823.265
Pr m rný v k v roce 2006: 39,2 let
Pr mysl v regionu
Ústecký kraj se vyzna uje zna nou rozdílností jak z hlediska p írodních podmínek, tak z hlediska
hospodá ské struktury, hustoty osídlení a stavu životního prost edí. Hospodá ský význam kraje je
historicky dán zna ným nerostným bohatstvím, zejména rozsáhlými ložisky hn dého uhlí, uloženými
nízko pod povrchem. Hn douhelná pánev se rozkládá pod svahy Krušných hor, táhne se od Ústí nad
Labem až po Kada . Z dalších d ležitých surovin, t žených v kraji, jsou významné kvalitní sklá ské
a slévárenské písky a stavební kámen. V kraji lze vymezit ty i oblasti, které se od sebe významn
odlišují. Je to oblast s vysoce rozvinutou pr myslovou výrobou, která je soust ed na p edevším
v Podkrušnoho í (okresy Chomutov, Most, Teplice a áste n Ústí nad Labem). Z odv tví má
významné postavení energetika, t žba uhlí, strojírenství, chemický a sklá ský pr mysl. Další oblastí je
Litom icko a Lounsko, které jsou významné svou produkcí chmele a zeleniny. Zvlášt Polabí
a Pooh í jsou proslulé ovocná ské oblasti, nazývané Zahrada ech. Skv lou pov st mají i vína
p stovaná na Litom icku. V posledních letech se i oblast Mostecka stává známou vina skou oblastí,
kde se vinná réva p stuje p edevším na pozemcích zrekultivovaných po t žb hn dého uhlí. Oblast
Krušných hor je velmi ídce osídleným horským pásem s omezenými hospodá skými aktivitami
a nakonec oblast D ínska není ani územím s koncentrací t žkého pr myslu, ani oblastí
zem d lskou. Jeho severní ást - Šluknovsko je svou odlehlostí a obtížnou dostupností z centrální
ásti kraje typickým periferním územím.
Zdroj dat: Statistická ro enka Ústeckého kraje 2005, SÚ
Správní len ní kraje
Ústecký kraj je len n na 16 správních obvod obcí s rozší enou p sobností (Bílina, D ín,
Chomutov, Kada , Litom ice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbo any, Roudnice nad Labem,
Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec).
Celkem je v Ústeckém kraji 354 obcí, z toho 35 obcí má nad 3.000 obyvatel. V kraji je 46 obcí se
statutem m sta. Ústí nad Labem, Most, Teplice, Chomutov a D ín jsou statutárními m sty. Sedm
obcí má charakter st edních sídel od 15 do 30 tis. obyvatel, p t obcí má charakter velkých sídel od
50 do 100 tis. obyvatel. Zhruba 80% obyvatel Ústeckého kraje žije ve m stech.
Vedle obcí s rozší enou p sobností je výkon státní správy na území Ústeckého kraje sv en
30 pov eným obcím, které vykonávají státní správu v ur eném rozsahu i na území jiných obcí.
Další m sta a n které v tší obce jsou pov eny výkonem ur ité ásti státní správy, nap . matriky
(celkem 132 obcí), stavebního ú adu (celkem 39 obcí).
Do Ústeckého kraje zasahují t i euroregiony – Labe (Litom icko, Ústecko, D ínsko), Podkrušnoho í
(Chomutovsko, Lounsko, Mostecko, Teplicko) a Nisa (oblast Šluknovského výb žku).
Struktura obyvatelstva
Ke konci roku 2006 žilo v Ústeckém kraji 823.265 obyvatel. Pokud jde o v kové složení obyvatelstva,
pat í Ústecký kraj k nejmladším kraj m v eské republice. Pr m rný v k dosahoval ke konci roku
39,2 let, což znamená, že pokra uje dosavadní trend stárnutí populace Ústeckého kraje.
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Struktura obyvatel
rok

0 - 14

muži
15 - 64

65 a více

0 - 14

ženy
15 - 64

822 133

68 044

297 655

39 857

64 442

292 319

62 088

823 173

66 371

297 655

39 857

62 676

292 912

63 702

823 265

65 496

297 669

41 005

61 908

292 500

64 687

celkem

2004
2005
2006
zdroj dat:

65 a více

SÚ
P irozený p ír stek obyvatel

rok

po et narozených

po et zem elých

p irozený p ír stek

2004

8 601

8 926

-325

2005

8 725

8 951

-226

2006

8 971

8 719

216

SÚ

zdroj dat:

Vzd lanost obyvatel
Ústecký kraj dlouhodob vykazuje nižší úrove vzd lanosti, než je pr m r eské republiky. Sí
školských za ízení v kraji tvo í 319 mate ských škol, 244 základních škol, 24 gymnázií a 73 st edních
odborných škol. Vysokoškolské vzd lání v kraji lze získat na 2 vysokých školách. V Ústí nad Labem to
je Univerzita Jana Evangelisty Purkyn a soukromá Vysoká škola ekonomie a managementu.
Vzd lanost obyvatel Ústeckého kraje - nejvyšší ukon ené vzd lání (%)
Po et obyvatel
ve v ku 25 let a
více

základní a
neukon ené
vzd lání

556 398

zdroj dat:

vyu ení a
st ední
odborné bez
maturity

23,8

42,3

úplné
st ední s
maturitou

vysoko školské
vyšší odborné
v etn v decké
a nástavbové
p ípravy

23,7

1,0

bez vzd lání nezjišt no

6,3

0,9

2,0

SÚ

Zam stnanost v Ústeckém kraji
Po et zam stnanc v ekonomických subjektech se sídlem na území Ústeckého kraje bez
podnikatelských subjekt do 20 zam stnanc
inil k 31. 12. 2006 celkem 183.872 osob. Pr m rná
hrubá m sí ní mzda v roce 2006 inila u fyzické osoby 18.094 K . Nejvyšší pr m rná mzda,
44.762 K , byla zaznamenána v odv tví výroby koksu, jaderných paliv, rafinerie a zpracování ropy.
zdroj dat: SÚ
Nezam stnanost v Ústeckém kraji
Ústecký kraj vykazuje dlouhodob nejvyšší míru registrované nezam stnanosti ze všech kraj
eské
republiky. Po et neumíst ných uchaze o zam stnání evidovaných na ú adech práce k 31. 12. 2006
dosáhl 63.652 osob (z toho 33.164 žen, tj. 52,1 %). Na jedno volné pracovní místo p ipadalo tém
13 uchaze .
Nezam stnanost v Ústeckém kraji
rok

muži

ženy

absolventi

ob ané se sníženou
pracovní schopností

ob ané s nárokem na
podporu v
nezam stnanosti

celkem
nezam stnaní

2004

36 498

36 995

5 215

9 000

14 184

73 493

2005

34 505

36 027

3 533

9 137

14 544

70 532

2006

30 488

33 164

2 932

8 619

13 323

63 652

zdroj dat:

SÚ
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III. Údaje o sociálních službách v Ústeckém kraji
Registrované sociální služby v kraji
V Ústeckém kraji bylo k 20. zá í 2007 registrováno 466 sociálních služeb. Z tohoto po tu má
449 služeb p sobnost v Ústeckém kraji, 15 služeb je v kraji registrováno podle sídla poskytovatele, ale
má p sobnost v jiném kraji. Údaje o jednotlivých druzích služeb jsou zahrnuty v následujících
tabulkách.
Dále v kraji poskytují sociální služby subjekty registrované v jiných krajích.
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Financování sociálních služeb v Ústeckém kraji
Analýza financování systému sociálních služeb se omezuje na služby, které byly v období 2005 –
2007 spolufinancovány ze státního rozpo tu. Vzhledem k tomu, že typologie služeb a jednotný sb r
dat pro tuto oblast je zaveden od ledna roku 2006 v souvislosti s ú inností zákona o sociálních
službách, lze za minulé období bez obtíží analyzovat finan ní transfery ze státního rozpo tu.
Vzhledem ke zrušení p ísp vku kraj m na výkon z izovatelských funkcí v i za ízením sociální pé e
a dotace na l žko jsou významné p edevším údaje o transferech v roce 2007 (dotace MPSV).
Z údaj z dota ního ízení MPSV na podporu poskytování sociálních služeb místního a regionálního
charakteru pro rok 2007 lze provést odhad celkových náklad na poskytování sociálních služeb
v Ústeckém kraji. Do budoucna bude vhodné analyzovat vyplácení p ísp vku na pé i v kraji a jeho
návratnost do systému financování sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že p ísp vek na pé i je
vyplácen od ledna 2007, bude tato analýza možná až po uzav ení sou asného ú etního období, tedy
v roce 2008.
Financování sociálních služeb ze strukturálních fond Evropské unie (Spole ný regionální opera ní
program a Evropský sociální fond) v prvním programovacím období je velmi obtížné rozklí ovat.
V rámci grantových schémat zam ených na podporu integrace osob ohrožených sociální exkluzí
nebyly podpo eny pouze sociální služby, ale i služby zam stnanosti, vzd lávací programy a procesy
komunitního plánování.
Na financování poskytování sociálních služeb se podílejí i další státní zdroje. Zejména se jedná
o Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (13 mil. K v roce 2007) a Radu vlády pro záležitosti
romské komunity (2,2 mil. K v roce 2007).
Financování sociálních služeb na místní a regionální úrovni v období 2005 - 2007 (mil. K .)
celkové
náklady v
roce 2005
odborné
sociální
poradenství
služby
sociální pé e

p edpoklad
celkových
náklad v
roce 2006

p edpoklad
celkových
náklad v roce
2007 (dle žádostí
o dotaci)

p edpoklad
úhrad
uživatel
služeb v
roce 2007

dotace
odhad skute ných
MPSV na
celkových
rok 2007
náklad v roce
(stav k zá í
2007
2007)

27,8

34,4

38,7

0,9

11,4

21,1

1 283,6

1 334,2

1 483,7

581,1

571,8

1 341,8

služby
sociální
96,5
131,5
155,1
6,0
41,1
120,2
prevence
celkem
1 407,9
1 500,1
1 677,5
588,0
624,3
1 483,1
Zdroj dat: dota ní ízení MPSV na podporu poskytování sociálních služeb místního a regionálního
charakteru pro rok 2007
Poskytování sociálních služeb je podporováno z rozpo tu Ústeckého kraje. Devatenácti z izovaným
p ísp vkovým organizacím kraj poskytuje každoro n p ísp vek z izovatele na provoz v celkové výši
20 mil. K ro n . Vedle této ástky poskytuje kraj t mto organizacím finan ní prost edky na investice.
Ústecký kraj dále podporuje poskytování sociálních služeb prost ednictvím dota ního programu
Podpora sociáln -zdravotních služeb. Celkovou ástkou 9,5 mil. K ro n jsou podporovány zejména
služby sociální prevence poskytované nestátními neziskovými organizacemi.
Obce podporují poskytování sociálních služeb prost ednictvím p ísp vk z izovatele jim z izovaným
organizacím. N které (zejména v tší) obce dále podporují poskytování sociálních služeb dotacemi
ur enými zejména nestátním neziskovým organizacím p sobícím na jejich území. Z dostupných údaj
nelze ur it výši podpory obcí jednotlivým druh m sociálních služeb.
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IV. Cíle a opat ení pro jednotlivé oblasti
1. Aktivity spole né pro všechny oblasti poskytování sociálních služeb
Cíle a opat ení této ásti byly zpracovány na základ výstup z jednotlivých pracovních skupin.
Zahrnují p edevším systémová opat ení spole né pro všechny typy sociálních služeb.

Cíl 1.1: Zlepšit informovanost obyvatel Ústeckého kraje o možnostech pomoci
a poskytovaných sociálních službách
Popis:
Vytvo ení informa ního systému o možnostech pomoci a dostupných sociálních službách dostupného
široké ve ejnosti v etn osob se specifickými komunika ními pot ebami. Zlepšení ve ejné prezentace
poskytovatel sociálních služeb.
Zd vodn ní:
Ze SWOT analýz pro jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb a ze zkušenosti poskytovatel
sociálních služeb vyplývá, že informovanost obyvatel kraje o sociálních službách je nedostate ná.
V n kterých obcích je situace ešena vytvo ením vlastního informa ního systému, který však není
vždy dostupný všem skupinám potenciálních uživatel sociálních služeb. P íležitostn jsou vydávány
katalogy služeb, které neobsahují vždy aktuální informace pot ebné pro zájemce o sociální služby.
Údaje o podmínkách p ijetí klienta, nebo volné kapacit za ízení zpravidla nejsou dostupné. Je
žádoucí, aby byl vytvo en systém, ve kterém budou shromaž ovány aktuální informace
o poskytovaných službách a tyto informace budou jednoduše rychle dostupné všem obyvatel m
kraje.
Ve ejná prezentace poskytovatel sociálních služeb v kraji není dosta ující. Neodpovídá rozsahu
a d ležitosti této oblasti. asto je ve ejná prezentace poskytovateli služeb podce ována, nebo
zužována (nap . pouze na problematiku financování).
opat ení 1.1.1

Vytvo ení informa ního systému o možnostech pomoci
a o poskytovaných sociálních službách v Ústeckém kraji

stru ný popis opat ení

- zpracování projektového zám ru na vn jší finan ní zdroj
- vytvo ení
systému
pro
sb r
aktuálních
informací
o poskytovaných službách (v etn podmínek p ijetí klienta,
aktuální volné kapacity za ízení)
- zajišt ní dostupnosti informací široké ve ejnosti (p edpoklad –
webové stránky a bezplatná telefonní linka)

p edpokládané dopady

- zvýšení dostupnosti informací o poskytovaných službách
- efektivn jší využívání sociálních služeb v kraji

stru ný popis cílové skupiny

- obyvatelé Ústeckého kraje
- poskytovatelé sociálních služeb
- zadavatelé sociálních služeb

p edpokládané finan ní
náklady

p edpokládané náklady budou stanoveny v rámci zpracování
projektové dokumentace

hlavní finan ní zdroje

ROP

p edpokládaní realizáto i
opat ení

Ústecký kraj, externí dodavatel v rámci projektu

asový horizont
hodnotící indikátory/
p edpokládané výstupy

2008 – zpracování projektové dokumentace, zahájení pilotní
realizace projektu
indikátory: po et aktivit
po et uživatel
výstupy:
informa ní systém
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opat ení 1.1.2

Realizace aktivit zam ených na zlepšení ve ejné prezentace
poskytovatel sociálních služeb

stru ný popis opat ení

- shromaž ování p íklad
dobré praxe ve ejné prezentace
poskytovatel sociálních služeb a jejich publikace na webových
stránkách
- za azení tématu ve ejné prezentace do programu setkání
poskytovatel sociálních služeb
- p edkládání aktuálních informací z oblasti sociálních služeb
médiím

p edpokládané dopady

zvýšení informovanosti ob an o poskytovaných službách.

stru ný popis cílové skupiny

poskytovatelé sociálních služeb

p edpokládané finan ní
náklady

v rámci b žné innosti krajského ú adu a opat ení 1.3.1

hlavní finan ní zdroje

---

p edpokládaní realizáto i
opat ení

Krajský ú ad Ústeckého
a zdravotnictví

asový horizont
hodnotící indikátory/
p edpokládané výstupy

kraje

–

odbor

sociálních

v cí

pr b žn po dobu platnosti plánu
indikátory: po et aktivit
po et ú astník
výstupy: p íklady dobré praxe

Cíl 1.2: Zjiš ovat pot eby uživatel
sociálních služeb v kraji

sociálních služeb a efektivitu poskytování

Popis:
Zpracování analýzy pot eb uživatel sociálních služeb v Ústeckém kraji jako podkladového materiálu
pro plánování rozvoje sociálních služeb na místní a krajské úrovni a pro rozvoj za ízení sociálních
služeb. Hodnocení efektivity poskytování sociálních služeb.
Zd vodn ní:
V sou asné dob chybí odpovídající podkladové materiály pro plánování rozvoje sociálních služeb na
místní a krajské úrovni. Ve stávajících plánech rozvoje je zpravidla pouze potvrzena pot eba stávající
sít služeb. Návrhy rozvojových aktivit asto nevycházejí z empiricky zjišt ných údaj o pot ebách
uživatel sociálních služeb. Pro další aktualizaci st edn dobých plán rozvoje sociálních služeb na
místní i krajské úrovni je t eba vytvo it odpovídající podklady (analýzu pot eb, hodnocení efektivity
poskytovaných sociálních služeb). Tento materiál by m l být využitelný i p i vytvá ení strategií rozvoje
jednotlivých za ízení sociálních služeb.
opat ení 1.2.1

Analýza pot eb uživatel
sociálních služeb a hodnocení
efektivity poskytování sociálních služeb v Ústeckém kraji

stru ný popis opat ení

- zpracování analýzy pot eb jednotlivých cílových skupin uživatel
sociálních služeb metodou kvalitativního výzkumu využitelné pro
plánování rozvoje soc. služeb
- zpracování hodnocení efektivity poskytovaných sociálních
služeb

p edpokládané dopady

- zvýšení kvality st edn dobých plán rozvoje sociálních služeb
na místní a krajské úrovni
- zvýšení kvality strategií rozvoje za ízení sociálních služeb
- efektivn jší vynakládání finan ních prost edk na poskytování
sociálních služeb
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stru ný popis cílové skupiny

- zadavatelé sociálních služeb
- poskytovatelé sociálních služeb

p edpokládané finan ní
náklady

bude stanoveno po zpracování projektového zám ru

hlavní finan ní zdroje

ESF

p edpokládaní realizáto i
opat ení

Ústecký kraj (zadavatel); externí realizáto i

asový horizont
hodnotící indikátory/
p edpokládané výstupy

2008 – zpracování projektového zám ru
indikátory: po et aktivit
po et ú astník
výstupy:
analýza pot eb

Cíl 1.3: Zajistit implementaci st edn dobého plánu rozvoje sociálních služeb
v kraji a další podporu plánování rozvoje sociálních služeb na místní
a krajské úrovni
Popis:
Vytvo ení funk ní struktury pro implementaci a aktualizaci st edn dobého plánu rozvoje sociálních
služeb v kraji. Realizace aktivit zam ených na podporu plánování rozvoje sociálních služeb na místní
úrovni metodou komunitního plánování.
Zd vodn ní:
Z výstup pracovních skupin vyplývá pot eba metodické podpory plánování rozvoje sociálních služeb
na místní úrovni. Pro v tší využitelnost plán na místní úrovni pro pot eby kraje je t eba pokra ovat
v procesu metodického sjednocování plánování na místí a krajské úrovni. Implementace
st edn dobého plánu rozvoje sociálních služeb v kraji vyžaduje vytvo ení struktury umož ující
zapojení co nejv tšího po tu zástupc obcí, poskytovatel a uživatel sociálních služeb.
opat ení 1.3.1

Interdisciplinární
pracovní
setkávání
poskytovatel služeb a dalších subjekt
v oblasti poskytování sociálních služeb

zástupc
obcí,
zainteresovaných

stru ný popis opat ení

- pravidelná setkání zástupc obcí, poskytovatel sociálních
služeb a dalších zainteresovaných subjekt (nap . Ú ad práce,
zástupci zdravotnických za ízení, Proba ní a media ní služba,
Policie R)
- p edstavení p íklad dobré praxe v za ízeních
- ešení problematiky související s poskytováním sociálních
služeb
- zajišt ní innosti ídící skupiny složené z vedoucích pracovních
skupin pro jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb
(informa ní a koncep ní innost)
- tvorba a aktualizace zásobníku projekt v oblasti sociálních
služeb

p edpokládané dopady

- zlepšení vzájemné informovanosti poskytovatel sociálních
služeb a dalších subjekt
- vým na zkušeností
- vytvo ení prostoru pro komunikaci o napl ování a aktualizaci
st edn dobého plánu rozvoje sociálních služeb v kraji

Ústecký kraj
- 17 -

P íloha . 11 k usnesení . 72/22Z/2007
St edn dobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 - 2011
stru ný popis cílové skupiny

-

poskytovatelé sociálních služeb
svépomocné skupiny uživatel služeb
obce
subjekty zainteresované v oblasti poskytování sociálních služeb
(nap . Ú ad práce, zástupci zdravotnických za ízení, Proba ní
a media ní služba, Policie R)

p edpokládané finan ní
náklady

náklady budou stanoveny po zpracování projektového zám ru

hlavní finan ní zdroje

ESF

p edpokládaní realizáto i
opat ení

Krajský ú ad Ústeckého kraje – odbor sociálních v cí
a zdravotnictví v rámci projektu na podporu plánování rozvoje
sociálních služeb

asový horizont
hodnotící indikátory/
p edpokládané výstupy

2008 – zpracování projektu, pak pr b žn po dobu platnosti plánu
indikátory: po et aktivit
po et ú astník
výstupy:

opat ení 1.3.2

funk ní systém implementace a aktualizace
st edn dobého plánu

Podpora plánování rozvoje sociálních služeb na místní úrovni

stru ný popis opat ení

- pravidelná metodická setkání pracovník
obecních ú ad
odpov dných za plánování rozvoje sociálních služeb
- podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní
úrovni na základ pot eb identifikovaných v jednotlivých obcích

p edpokládané dopady

- zvýšení kvality plánování rozvoje sociálních služeb na místní
úrovni
- sjednocení metodiky plánování rozvoje sociálních služeb na
místní a krajské úrovni

stru ný popis cílové skupiny

- pracovníci obecních ú ad odpov dní za plánování rozvoje
sociálních služeb
- vedoucí pracovních skupin pro plánování rozvoje soc. služeb
kraje a obcí

p edpokládané finan ní
náklady

náklady budou stanoveny po zpracování projektového zám ru

hlavní finan ní zdroje

ESF

p edpokládaní realizáto i
opat ení

Krajský ú ad Ústeckého
a zdravotnictví

asový horizont
hodnotící indikátory

kraje

–

odbor

sociálních

v cí

2008 – zpracování projektu, pak pr b žn po dobu platnosti plánu
po et aktivit
po et ú astník

Cíl 1.4: Zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb v kraji
Popis:
Zavád ní standard kvality v za ízeních sociálních služeb v Ústeckém kraji. Permanentní zvyšování
kvality poskytovaných sociálních služeb.
Zd vodn ní:
Zákonem . 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou zavedeny standardy kvality poskytování
sociálních služeb. Jejich aplikace je v za ízeních v kraji na velmi rozdílné úrovni. Je t eba, aby
standardy kvality byly napln ny ve všech pot ebných za ízeních sociálních služeb v kraji a aby kvalita
služeb byla permanentn zvyšována.
Ústecký kraj
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opat ení 1.4.1
stru ný popis opat ení

Zavád ní standard kvality v za ízení sociálních služeb v kraji
- vzd lávání zam stnanc poskytovatel sociálních služeb
- zavád ní standard kvality poskytování sociálních služeb
v za ízeních

p edpokládané dopady

- zvýšení kvality poskytovaných služeb v Ústeckém kraji
- zvýšení odbornosti zam stnanc poskytovatel
- p ipravenost organizací na inspekce kvality sociálních služeb

stru ný popis cílové skupiny

- poskytovatelé sociálních služeb

p edpokládané finan ní
náklady

- aktivity budou financovány v rámci provozních náklad za ízení
sociálních služeb

hlavní finan ní zdroje

ESF, MPSV, Ústecký kraj, obce, úhrady uživatel služeb

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé sociálních služeb

asový horizont
hodnotící indikátory

pr b žn po dobu platnosti plánu
po et aktivit
po et ú astník

Cíl 1.5: Rozvíjet zapojování dobrovolník v oblasti sociálních služeb
Popis:
Nejd ležit jším nástrojem pro zapojování dobrovolník do sociálních služeb je systematický rozvoj
sít regionálních dobrovolnických center. Hlavní rolí t chto center je zajišt ní vzájemné vým ny
informací a zkušeností týkajících se pot eb a možností dobrovolnický služby, zkvalit ování
dobrovolnických služeb a oslovování co nejširší skupiny ob an – potenciálních dobrovolník .
Zd vodn ní:
Dobrovolnická centra jsou místem koncentrovaných lidských sil pro pot ebné, a již ve smyslu pomoci
jednotlivým organizacím, jejich klient m i obyvatel m nap íklad v p echodné nouzi.
V Ústeckém kraji v sou asnosti p sobí taková centra v Ústí nad Labem a v Kadani. P ipravuje se
innost dalších center v Most a Jirkov . Zatím chybí pokrytí touto službou v oblasti D ínska,
Šluknovska a Lounska.
Nasbírané zkušenosti ukazují, že dobrovolnická innost nebo služba (dle zákona o dobrovolnické
služb ) je úsp šná v programech sociální prevence jako nástroj smysluplné práce s mladými
nezam stnanými absolventy (zde je nezam stnaný v pozici užite ného klienta, který se smyslupln
a pro spole nost užite n u í a investuje svoje síly), v sociáln -zdravotních za ízeních, kde je klient
dlouhodob upoután na l žko i bez p íbuzných a sociálních kontakt , ale také p i nenadálých
událostech regionu.
opat ení 1.5.1.

Podpora dobrovolnictví v Ústeckém kraji

stru ný popis opat ení

- zajišt ní funk ní sít dobrovolnických center po celém kraji
- zkvalitn ní informací o možnostech dobrovolnické innosti pro
organizace, samosprávu, obyvatele, rodinné p íslušníky
- systematická informa ní kampa s cílem oslovování ve ejnosti
pro zapojení do dobrovolnické innosti
- rozvoj terénních dobrovolnických program

Ústecký kraj
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p edpokládané dopady

- fungující sí dobrovolnických center ve v tších m stech R st
prestiže dobrovolnické innosti a služby
- interní dobrovolnické programy organizací v sociálních službách
zam ené na vlastní klienty a pacienty
- vyšší míra spolupráce s obyvateli v Ústeckém kraji v oblasti
komunitní práce – podpora osobní angažovanosti a citlivosti
k událostem ve svém okolí
- ve ejná p ipravenost regionu na nenadálé situace typu povodn ,
kalamity, epidemie a podobn
- kultivace ve ejného života, osobních a rodinných vztah

stru ný popis cílové skupiny

- obyvatelé Ústeckého kraje
- poskytovatelé sociálních služeb
- uživatelé sociálních služeb

p edpokládané finan ní
náklady

p edpokládané náklady v období 2008 - 2009: 1,5 mil. K ro n ;
v období 2010 – 2011: 2 mil.K ro n

hlavní finan ní zdroje

ESF, MPSV, Ministerstvo vnitra, Ústecký kraj, obce

p edpokládaní realizáto i
opat ení

dobrovolnická centra v Ústeckém kraji; organizace rozvíjející interní
dobrovolnickou innost

asový horizont

hodnotící indikátory/
p edpokládané výstupy

2008 – 2009 stabilizace sít partnerských dobrovolnických center,
vým na metodických zkušeností, pravidelná zasedání, p íprava
partnerských projekt zam ených na aktuální pot eby v regionech
Ústeckého kraje.
2010 – 2011 systematická spolupráce partner , realizace program
a projekt na území Ústeckého kraje
po
po
po
po

et
et
et
et

dobrovolník
nových dobrovolník
aktivit
za ízení/nových za ízení
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2.

Oblast služeb pro seniory

Popis sou asného stavu
V Ústeckém kraji stejn jako v celé eské republice dochází k výraznému stárnutí populace. Dle údaj
eského statistického ú adu skupina obyvatel starších 65 let zaznamená v následujících letech
výrazný nár st. V roce 2010 by tato skupina obyvatel m la v Ústeckém kraji nar st o více než
10.000 osob, tj. celkem p es 112.000 osob, a v roce 2050 oproti roku 2002 na dvojnásobek, tj. cca
p es 200.800 osob starších 65 let.
V kraji je pom rn široká sí sociálních služeb pro seniory. V kraji je vysoká vybavenost zejména
pobytových služeb pro seniory. Ústecký kraj je z izovatelem jedenácti a obce dvaceti ty domov pro
seniory. Dalších sedm domov pro seniory provozují nestátní neziskové organizace.
Krom pobytových služeb jsou poskytovány na území kraje další služby pro seniory - ošet ovatelské
a pe ovatelské služby, denní centra pro seniory, denní stacioná e, sociáln aktiviza ní služby,
asisten ní služby, odborné sociální poradenství a p j ovny kompenza ních pom cek.
V tšina domov pro seniory je umíst na ve starých objektech, nebo v panelové výstavb , což není
vždy vyhovující s ohledem na kvalitu poskytovaných sociálních služeb.
V roce 2006 bylo v celém kraji p es 3.300 ekatel na umíst ní do domova pro seniory. Zvyšuje se též
zájem o pobytové služby na p echodnou dobu, kdy je zárove poskytována podpora rodinám
pe ujícím o seniory. V Ústeckém kraji je dlouhodobý nedostatek l žek pro seniory se specifickými
problémy – zejména pro seniory s Alzheimerovou chorobou a seniory závislé na návykových látkách.
Pokrytí jednotlivých oblastí Ústeckého kraje pe ovatelskou službou je nerovnom rné. Nejlépe jsou
uspokojeny požadavky ob an ve v tších obcí. V ad menších obcích je pe ovatelská služba obtížn
dostupná.
Asisten ní a odleh ovací služby chybí na v tšin území Ústeckého kraje. V kraji je nedostatek služeb
domácí hospicové pé e. Rovn ž je nedostatek finan n dostupných denních center pro seniory.
Ze svépomocných aktivit v kraji funguje 28 klub d chodc . V n kterých p ípadech však chybí
informovanost ve ejnosti o jejich innosti.
Vybrané statistické údaje
V roce 2006 bylo v Ústeckém kraji 102.964 p íjemc starobních d chod . Ve srovnání s ostatními, je
Ústecký kraj „nejmladším“ krajem, má nejnižší podíl obyvatel starších 65 let.
P íjemci starobních d chod v Ústeckém kraji
muži
rok

po et p íjemc
starob. d chod

pr m.
v k

ženy
pr m. výše
d chodu (K )

po et p íjemc
starob. d chod

pr m.
v k

pr m. výše
d chodu (K )

celkem p íjemc
starobních
d chod

2004

44 652

68

8 219

58 312

65

6 529

102 964

2005

45 260

68

8 739

59 252

65

6 950

104 512

2006

47 451

68

9 595

57 504

65

8 697

104 955

Zdroj dat: SÚ
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SWOT analýza
silné stránky
-

slabé stránky

existence systému sociálních služeb
existence standard kvality
široké spektrum poskytovaných služeb
vst ícnost kraje k poskytovatel m soc. služeb
díky službám se zvyšuje kvalita života senior
je ochota investovat do sociálních služeb (investi ní
prost edky)
zákonem stanovené vzd lávání pracovník v soc.
službách
nabídka služeb – v souvislosti se zákonem
o sociálních službách
díky službám – delší doba v p irozeném domácím
prost edí
v tší možnost seniora rozhodovat o využití finan ních
prost edk
st edem pozornosti je klient, jeho cíle, pot eby
intenzivní zapojení nestátních neziskových organizací
rozvíjející se popularizace služeb
bezplatnost služeb pro vybrané skupiny obyvatel
v tší objektivita p i posuzování závislosti
zájem o dobrovolnickou práci
vysoký po et míst v pobytových za ízeních

- nedostatek finan ních prost edk poskytovatel
a uživatel
- nedostate né finan ní ohodnocení pracovník
v sociálních službách (ne zdravotnictví)
- nevyváženost služeb v kraji a jejich úrovn
- nedostatek terénní služby a osobní asistence
- byrokracie v administrativ soc. služeb
- neschopnost sou asného systému pružn reagovat
na pot eby uživatel
- nedostate ná informovanost o dostupných
sociálních službách
- nefunguje celotýdenní stravování senior
- chybí bezbariérové p ístupy do ve ejných za ízení
- nedostatek pracovník na sociálních odborech
- špatná kvalita stávajících pobytových služeb
- nedostatek kvalifikovaných lidí (sociálních profesí)
- nedostatek klub pro seniory a špatná vybavenost
- nedostatek krizových míst v pobytových za ízeních
- nedostatek pobytových za ízení
- nedostatek dobrovolník
- nedostatek zájmu sd lovacích prost edk o soc. služby
- nedostate né finan ní ohodnocení pracovník
v pe ovatelské služb

rizika

p íležitosti
- využití finan ních prost edk z fond EU
- tvorba st edn dobého plánu – v tší p íležitost ke
spolupráci a zvýšené informovanosti
- existence zákona o sociálních službách – umožn ní
vzniku soukromých poskytovatel sociálních služeb
- vytvo ení aktiva ních program pro seniory
s využitím finan ních prost edk z r zných fond
- zlepšení životního prost edí v kraji
- motivace st edního a vysokého školství k vytvo ení
studijních program pro sociální oblast
- pokles nezam stnanosti
- využití nabídek ú adu práce (bezplatné vzd lávání
zam stnanc , p ijmutí pracovník evidovaných na
ú adech práce)
- povinnost tvorby st edn dobého plánu
- uplatn ní mladších senior v pé i o starší seniory
- zvýšení zájmu ve ejnosti o sociální sféru
- odvrácení dopadu osam losti a nepot ebnosti senior

nestabilita sociální politiky
p emíra administrativy
stárnutí populace v Ústeckém kraji
špatné využití finan ních prost edk
nedostate né sociální cít ní politik
sociální odbor má malé pravomoci p i p id lování
finan ních prost edk
- nedostate ná kvalita absolvent sociálních obor
(souvisí s kvalitou vyu ujících)
- odliv mladých kvalifikovaných pracovník

-
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Cíle a opat ení:
Cíl 2.1: Zajistit nabídku kvalitních a dostupných sociálních služeb pro seniory
Popis:
Stabilizace stávajících kvalitních a pot ebných služeb. Zajišt ní pe ovatelské služby, osobní
asistence, domácí hospicové pé e a dalších terénních služeb pro seniory v odpovídajícím rozsahu
a kvalit i v menších obcích kraje. Zajišt ní odborného poradenství a p j ování kompenza ních
pom cek.
Zd vodn ní:
V sou asné dob není zajišt na dostate ná sí služeb pro seniory (zejména terénních a ambulantních
služeb). Terénní služby jsou zpravidla dostupné pracovních dnech a ve v tších obcích. Zvýšením
dostupnosti terénních a ambulantních služeb bude umožn no senior m setrvat co nejdéle v jejich
p irozeném prost edí p i zachování odpovídající kvality života.
opat ení 2.1.1

Zajišt ní terénních sociálních služeb pro seniory

stru ný popis opat ení

- zajišt ní pe ovatelské služby v terénu a domech pe ovatelskou
službou
- zajišt ní služby osobní asistence
- zajišt ní odleh ovacích služeb
- hospicové domácí pé e

p edpokládané dopady

- umožn ní co nejdelšího setrvání senior v jejich p irozeném
prost edí p i zachování odpovídající kvality života
- efektivn jší využití pobytových za ízení pro seniory

stru ný popis cílové skupiny

senio i žijící ve svém p irozeném prost edí

p edpokládané finan ní
náklady

p edpokládané celkové ro ní náklady 48 mil. K /minimální pot ebná
dotace MPSV 11 mil. K (týká se pe ovatelské služby a osobní
asistence; jsou zahrnuty i tyto služby pro osoby se zdravotním
a mentálním postižením – nákladov je nelze odd lit)

hlavní finan ní zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce, úhrady uživatel služeb

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé terénních sociálních služeb pro seniory v Ústeckém
kraji

asový horizont

pr b žn po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

opat ení 2.1.2

Zajišt ní ambulantních služeb pro seniory

stru ný popis opat ení

- zajišt ní služeb odborného poradenství a p j ování
kompenza ních pom cek
- zajišt ní služeb denních center pro seniory
- zajišt ní ambulantní pé e o seniory vyžadující pomoc druhé
osoby (stacioná e)
- zajišt ní odleh ovacích služeb

p edpokládané dopady

- umožn ní co nejdelšího setrvání senior v jejich p irozeném
prost edí p i zachování odpovídající kvality života
- efektivn jší využití pobytových za ízení pro seniory
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stru ný popis cílové skupiny

senio i žijící ve svém p irozeném prost edí

p edpokládané finan ní
náklady

centra denních služeb - p edpokládané celkové ro ní náklady
14 mil. K /minimální pot ebná dotace MPSV 6 mil. K
denní stacioná e - p edpokládané celkové ro ní náklady 21 mil.
K /minimální pot ebná dotace MPSV 7 mil. K (jsou zahrnuty i tyto
služby pro osoby se zdravotním a mentálním postižením)
odborné sociální poradenství p edpokládané celkové ro ní náklady
10 mil. K /minimální pot ebná dotace MPSV 5 mil. K

hlavní finan ní zdroje

MPSV, obce, Ústecký kraj, úhrady uživatel služeb

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé ambulantních sociálních služeb pro seniory

asový horizont

pr b žn po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

opat ení 2.1.3

Zajišt ní dostupných pobytových služeb pro seniory

stru ný popis opat ení

- zajišt ní služeb domov pro seniory
- zajišt ní služeb domov se zvláštním režimem pro seniory trpící
demencí, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, psychotiky,
alkoholiky apod.
- transformace velkých pobytových za ízení pro seniory na
základ zjišt ných pot eb na za ízení odpovídajícího typu

p edpokládané dopady

- zvýšení kvality života senior v pobytových za ízení

stru ný popis cílové skupiny

senio i se sníženou sob sta ností

p edpokládané finan ní
náklady

domovy pro seniory - p edpokládané celkové ro ní náklady 693 mil.
K / minimální pot ebná dotace MPSV 277 mil.K
domovy se zvláštním režimem - p edpokládané celkové ro ní
náklady 79 mil. K / minimální pot ebná dotace MPSV 37 mil.K
(jsou zahrnuty i tyto služby pro osoby se zdravotním a mentálním
postižením)
náklady na transformaci za ízení budou stanoveny na základ
zpracovaných projektových zám r

hlavní finan ní zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce, úhrady uživatel služeb, ESF
(transformace za ízení)

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé pobytových sociálních služeb pro seniory

asový horizont
hodnotící indikátory

pr b žn po dobu platnosti plánu
po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb
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Cíl 2.2: Vytvo it podmínky pro klubové a spole enské setkávání senior
Popis:
Vytvo ení možností pro setkávání senior se svými s vrstevníky v prostorách p izp sobených tomuto
ú elu. Zajišt ní odpovídající nabídky kulturních, zábavných, vzd lávacích a podobných aktivit.
Zd vodn ní:
Vzhledem ke stárnutí populace dochází ve m stech ke zvyšování po tu osam le žijících senior , kte í
nemají možnost seberealizace a z r zných d vod se obávají navšt vovat jiné ve ejn p ístupné akce
a prostory. Je t eba navázat na stávající klubovou innost senior a rozší it možnosti jejího využití.
opat ení 2.2.1
stru ný popis opat ení

p edpokládané dopady
stru ný popis cílové skupiny

Zajišt ní innosti klub pro seniory
- zmapování
a
prezentace
stávajících
a vzd lávacích aktivit pro seniory
- vybudování dostupné nabídky aktivit klub
základ zjišt ných pot eb

volno asových
pro seniory na

zvýšení kvality života senior
- senio i
- osoby se zdravotním postižením

p edpokládané finan ní
náklady

v sou asné dob nelze stanovit – aktivity nejsou zmapovány

hlavní finan ní zdroje

p ísp vky klient , obce

p edpokládaní realizáto i
opat ení

zájmová sdružení senior

asový horizont
hodnotící indikátory/
p edpokládané výstupy

pr b žn po dobu platnosti plánu
indikátory: po
po
po
po
výstup:

et uživatel služeb
et nových klient
et úkon
et za ízení (služeb)/nových služeb

monitoring aktuálního stavu
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3.

Oblast služeb pro rodinu, d ti a mládež

Popis sou asného stavu
Sí služeb pro rodinu v kraji je velmi nerovnom rná. Základní pot eby rodin v oblasti poradenství,
problémy s výchovou, výukou aj., jsou v tšinou zapracovány v komunitních plánech na místní úrovni.
Ve v tších obcích kraje existují mate ská centra. Tato za ízení nemají zpravidla charakter sociální
služby a jsou v nich realizovány volno asové a vzd lávací aktivity. V Most , Krupce, Litom icích
a Terezín pracují centra pro rodinu zabývající se mimo jiné i problematikou spojenou s náhradní
rodinnou pé í. Nedostate n jsou dostupné služby odborného sociálního poradenství pro rodiny
(v etn poraden pro mezilidské vztahy).
Nedostate ná je též dostupnost sociáln -aktiviza ních služeb pro rodiny s d tmi.
Vybrané statistické údaje
Ústecký kraj v po tu narozených na 1 000 obyvatel zaujímá spole n
prvenství mezi ostatními kraji R.

se St edo eským krajem

Rodina a rozvodovost
rok

po et
uzav ených
manželství

po et
rozvod

po et
narozených
d tí

z toho narozených
mimo manželství

2004

4 398

3 363

8 626

4 080

2005

4 320

2 894

8 763

4 186

2006

4 387

2 930

8 971

4 316

Zdroj dat: SÚ

SWOT analýza
silné stránky

slabé stránky

- existence st edn dobého plánu krajských ú ad
v rozvoji sociálních služeb
- tlak na profesionalitu a vzd lávání v oblasti
poskytování sociálních služeb
- zákon o sociálních službách
- existence komunitního plánu v tšiny velkých m st
Ústeckého kraje
- dobrá a stále se zlepšující spolupráce se sociálními
odbory
- existence katalogu sociálních služeb v tšin
- velkých m st Ústeckého kraje
- osobní nasazení pracovník v oblasti práce s d tmi
a mládeží
- existence Asociace neziskových organizací Ústeckého
kraje
- aktivita a pružnost nestátních neziskových organizací
v Ústeckém kraji

- absence d tských psychiatrických l žkových i
ambulantních za ízení a absence d tských krizových
center
- absence setkávání vedoucích pracovních skupin
v rámci celého kraje
- nedostatek finan ních prost edk
- nedostate ná sí a kapacita bezplatného odborného
poradenství (manžel. poradny, st ediska výchovné
pé e, agentury finan ního poradenství)
- absence katalogu kompletních služeb v oblasti pé e
o rodinu a mládež
- chybí supervize, vzájemná informovanost
- malá variabilita nabídky volno asových aktivit
- dosud malá kapacita a kvalita pé e v domech na p li cesty
- služby plynoucí ze zákona o sociáln -právní ochrany d tíza ízení okamžité pomoci, profesionální p stounská pé e
- chybí kurzy zam ené na celoživotní vzd lávání
pracovník v oblasti pé e o rodinu a mládež

rizika

p íležitosti
- p ebírání a vým na zkušeností mezi kraji R a
v p íhrani í
- zvýhodn ní rodin s d tmi (nap . rodinné pasy)
- spolupráce v oblasti služeb, s podnikateli
- p ipojení KÚ Ústeckého kraje ke spolupráci
s odborem rodinné politiky MPSV (znát možnosti
financování, cíl , zám r , mít informace)
- podpora dobrovolnictví
- existence a využití finan ních zdroj z EU
- využití absolvent v evidenci ú adu práce (absolventská
- místa, stáže, programy)
- vznik nových doprovázejících odleh ovacích služeb pro
rodiny s d tmi

- nedostatek finan ních zdroj
- up ednost ování jiných skupin obyvatel (senio i,
zdravotn postižení, uživatelé drog)
- nad azování represe nad prevencí
- nár st administrativy na úkor p ímé práce s klienty
- astá zm na priorit státu v poskytování sociálních
služeb
- nedostatek prostorových kapacit
- nár st výskytu sociáln nežádoucích jev ve spole nosti
- absence jediné státní instituce, která by se v novala
problematice rodiny obecn
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Cíle a opat ení:
Cíl 3.1: Zajistit dostupné sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi
Popis:
Cílem je rozší it spektrum nabídky sociálních služeb pro rodiny s d tmi, identifikovat funk ní programy
v Ústeckém kraji a umožnit jejich další rozší ení. Zjistit nabídku program a služeb nabízených v jiných
krajích a v oblasti p íhrani ní spolupráce a pilotními projekty nabídnout rodinám u nás.
Zd vodn ní:
Ze SWOT analýzy vyplývá, že v Ústeckém kraji je nedosta ující sí služeb zam ených na podporu
mladých rodin a rodin nacházejících se v do asné i dlouhodobé nep íznivé situaci. V n kterých obcích
jsou realizovány programy sociáln aktiviza ních služeb. V kraji chybí programy zam ené na nácvik
rodi ovského chování, hospoda ení, udržování domácnosti, programy zam ené na nácvik sociálních
kompetencí p i jednání na ú adech, školách, v mezilidských vztazích ur ené pro rodiny ohrožení
sociálním vylou ením. Chybí služby zam ující se na zprost edkování kontaktu rodi
a d tí
s kultivovaným sociálním prost edím.
opat ení 3.1.1

Zajišt ní rozvoje sociáln aktiviza ních služeb pro rodiny s d tmi

stru ný popis
opat ení

- výb r kvalitn fungujících program v kraji a jejich prezentace
- rozší ení sociáln aktiviza ních služeb pro rodiny s d tmi na základ
identifikovaných pot eb

p edpokládané
dopady

- snížení výskytu sociáln nežádoucích jev v rodinách
- rozvoj komunika ních dovedností rodi a d tí
- vyšší míra p ipravenosti d tí na školní docházku.

stru ný popis
cílové skupiny

rodiny s d tmi

p edpokládané
finan ní náklady

p edpokládané celkové ro ní náklady 5,5 mil. K /pot ebná dotace MPSV 3 mil.
K (stav roku 2007)
Náklady rozvojové ásti opat ení budou stanoveny po zpracování projektových
zám r .

hlavní fin. zdroje

MPSV, obce, Ústecký kraj

p edpokládaní
realizáto i
opat ení

poskytovatelé sociáln aktiviza ních služeb pro rodiny s d tmi

asový horizont
hodnotící
indikátory

pr b žn po dobu platnosti plánu
po
po
po
po

et uživatel služeb
et nových klient
et úkon
et za ízení (služeb)/nových služeb

Cíl 2: Zajistit odpovídající nabídku poradenských služeb a volno asových
aktivit pro rodiny s d tmi
Popis:
Zajišt ní dostupných poradenských program pro rodinu. innost mate ských center a za ízení
zam ených na podporu fungující rodiny. Aktivity zam ené na usnadn ní návratu osob po rodi ovské
dovolené na trh práce.
Zd vodn ní:
Ze SWOT analýzy vyplývá, že v Ústeckém kraji je nedostate ná nabídka služeb odborného
poradenství (poradny pro rodinu, manželské poradny, …) a dalších aktivit zam ených na podporu
fungující rodiny.
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opat ení 3.2.1

Zajišt ní dostupných program pro rodiny s d tmi

stru ný popis opat ení

- zmapování program pro rodiny s d tmi
- zajišt ní dostupného poradenství zam eného na rodinu
- zajišt ní program mate ských center a center pro rodinu

p edpokládané dopady

- snížení výskytu sociáln nežádoucích jev v rodinách
- zvýšení kvality života v rodinách
- zlepšení podmínek pro zapojení osob po rodi ovské dovolené
na trh práce

stru ný popis cílové skupiny

rodiny s d tmi

p edpokládané finan ní
náklady

náklady bude možné stanovit pro zmapování služeb pro uvedenou
cílovou skupinu

hlavní finan ní zdroje

ESF, MPSV, obce, Ústecký kraj

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé služeb odborného poradenství pro rodiny, realizáto i
aktivit zam ených na podporu rodiny

asový horizont
hodnotící indikátory

pr b žn po dobu platnosti plánu
po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb
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4.

Oblast služeb sociální prevence

Popis sou asného stavu
Vnit ní diferenciace oblasti
Osoby ohrožené sociálním vylou ením:
- osoby, které jsou propušt ny z výkonu vazby nebo výkonu trestu odn tí svobody,
- osoby po ukon ení lé by chronických závislostí propušt ny ze zdravotnického za ízení,
psychiatrické lé ebny nebo lé ebného za ízení pro chorobné závislosti,
- osoby propušt né ze školského za ízení pro výkon ústavní i ochranné výchovy nebo
z p stounské pé e po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech,
- osoby, které nemají uspokojiv napln ny životní pot eby – osoby bez p íst eší
Riziková mládež
D ti a mládež, které vedou zahál ivý nebo nemravný život spo ívající v tom, že zanedbávají školní
docházku, nepracují, i když nemají dostate ný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí
se prostitucí, spáchaly trestný in nebo opakovan páchají p estupky.
Hlavní problémy cílových skupin
Osoby propušt né z výchovných ústav , v znic nebo jiných institucí mají asto zp etrhané vazby
s p vodní rodinou, nejsou schopni zvládat problémy každodenního života bez cizí pomoci, nemají
nebo ztratily pracovní návyky, obtížn hledají zam stnání nebo mají problémy si zam stnání udržet.
Tyto osoby jsou pak ohrožené sociálním vylou ením a jsou vystaveny riziku recidivy nebo návratu
k ned stojnému zp sobu života. D ti a mládež nevhodným zp sobem tráví volný as, kdy
Hlavní pot
-

eby u osob ohrožených sociálním vylou ením:
asistence p i ešení tíživých situací
pot eba bezpe í, zázemí, podpory a vedení p i zvládnutí krizové situace
zorientovat se ve svém problému
mít dostatek informací o služb
získat v as v cn správné informace
právo volby služby

Hlavní pot
-

eby u rizikové mládeže:
pomoc p i p ekonávání nep íznivých sociálních podmínek a výchovných vliv
pomoc p i za len ní do spole nosti
pot eba bezpe í, zázemí, podpory a vedení p i zvládnutí situace
nabídka kde kvalitn trávit volný as
rozvíjet komunika ní dovednosti s vlivem na sociální uplatn ní
zvýšená pomoc d tem z rodin s nízkou sociální úrovní

Poskytované služby v kraji
Pro cílovou skupinu osob jsou d ležité sociální služby:
- azylové domy – pro muže, ženy, pro matky s d tmi
- noclehárny
- domy na p l cesty – pro osoby, které po dosažení zletilosti opoušt jí školská za ízení pro
výkon ústavní a ochranné výchovy
- krizová centra
- nízkoprahová denní centra
- služby následné pé e
- nízkoprahová za ízení pro d ti a mládež
- sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi
- terénní programy
- sociální rehabilitace
- telefonická krizová pomoc
V Ústeckém kraji jsou oblasti, kde je sí sociálních služeb pro cílovou skupinu obyvatel nedostate ná
(nap . Lounsko), naopak n které služby jsou duplicitn poskytovány (Ústí nad Labem). Sí azylového
bydlení je pro cílovou skupinu tém
dosta ující. Azylové bydlení zcela chybí ve Šluknovském
výb žku, tj. ve východní ásti okresu D ín. Vhodné je podporovat rozší ení sít nízkoprahových
za ízení pro d ti a mládež, nebo v n kterých lokalitách kraje je tato sí za ízení nedostate ná.
Ústecký kraj
- 29 -

P íloha . 11 k usnesení . 72/22Z/2007
St edn dobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 - 2011
Podpora je v nována i program m (sociálním, proba ním, penitenciárním a postpentenciárním…) na
(re)integraci osob ohrožených sociálním vylou ením.
Vybrané statistické údaje
Osoby propušt né z výkonu trestu a z ústavní výchovy v Ústeckém kraji
rok

osoby propušt ných z
výkonu trestu

osoby propušt né ze školských
za ízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy

osoby evidované
sociálními kurátory

2004

1 858

126

3 263

2005
2006

2 000

93

4 438

1 836

93

3 860

Zdroj dat: statistika MPSV
Sociáln -právní ochrana d tí
rok

po et d tí v
ústavní a
ochranné
výchov

po et d tí s po et klient
evidovaných
trestnou
inností
kurátory

2 004

1 466

1 771

5 393

2 005

1 465

1 483

5 418

2 006

1 518

1 546

5 928

Zdroj dat: statistika MPSV
Kriminalita
Celkový po et trestných in v roce 2006 v Ústeckém kraji 32 806, z toho 55,8% bylo objasn ných.
Ústecký kraj je na t etím míst v po tu trestných in v eské republice.
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SWOT analýza
silné stránky

slabé stránky

- existence subjekt poskytující služby sociální
prevence na dostate n vysoké profesionální úrovni
- dobrá schopnost získat a erpat finan ních
prost edky na služby z r zných zdroj
- praktické zkušenosti z realizace program
- široká škála poskytovaných služeb reagující na
pot eby uživatel
- vznikající komunitní plány
- dobrá komunikace mezi poskytovateli sociálních
služeb a institucemi státní správy a územní
samosprávy
- kvalitn fungující sí sociálních kurátor
- ochota poskytovatel (i jiných subjekt ) v oblasti sociální
prevence
- vysoký po et uživatel sociálních služeb (zájem o služby)

- nedostate ná informovanost uživatel o sociálních
službách
- nedostatek specifických program pro d ti s rizikovým
chováním
- demotivující systém dávek sociální pé e
- malá motivace klient
- poskytování azylového ubytování bez navazující
sociálních služeb
- nedostatek služeb pro osoby bez p íst eší v ur itých
lokalitách
- vysoká tolerance spole nosti ke konzumaci legálních
a nelegálních drog zejména mladými lidmi
- nedostatek pracovních p íležitostí - ztráta pracovních
návyk
- neexistence komplexního programu pro osoby
z výkonu trestu odn tí svobody
- nedostatek program cílen sm ovaných do ur ité lokality
(komunitní programy)
- nedostate n funk ní primární prevence na školách
- nedostatek za ízení poskytující ubytování osobám po
výkonu trestu odn tí svobody
- nevyrovnanost mezi poptávkou a nabídkou služeb sociální
prevence
- nedostatek subjekt pracujících s cílovou skupinou
- nezájem klienta o sociální služby
- existence pouze placených psychologických služeb
- nedostate ná sí st edisek výchovné pé e

rizika

p íležitosti
-

možnost p enosu zkušeností do oblastí, kde nejsou
poskytovány sociální služby
možnost užší spolupráce subjekt p sobících
v oblasti sociální prevence
víceleté financování sociálních služeb
spolufinancování služeb z prost edk EU
v tší zájem samospráv o poskytování a rozvoj
sociálních služeb
znovuzavedení služeb primární prevence na školách
výuka k rodi ovství
mezioborová supervize

-

nestabilní systém financování sociálních služeb
demotivující systém dávek sociální pé e
byrokratizace sociálních služeb
devalvace (snižování) pozitivních hodnot spole nosti
fluktuace odborník v sociálních službách
tolerance k negativním jev m (apatie, strach)
rostoucí dysfunkce rodin – nedostate ná výchova
sužující k rizikovému chování
pokles pozitivních vzor v rodin a spole nosti
nedostate ná motivace klienta využívat sociální služby
klesající ochota uživatel spolupracovat na programech
negativní vliv médií
nedostate né materiální a personální zajišt ní institucích
p sobících v oblasti sociální prevence
neochota o vstup nových poskytovatel sociálních služeb
nedostate ná psychohygiena sociálních pracovník –
nebezpe í vyho ení
negativní postoj spole nosti k ur ité skupin uživatel
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Cíle a opat ení:
Cíl 4.1: Zajistit odpovídající nabídku terénních a ambulantních sociálních
služeb pro osoby ohrožené sociálním vylou ením a pro rizikovou
mládež
Popis:
Zajišt ní dostupných terénních a ambulantních program zam ených práci s osobami ohroženými
sociálním vylou ením s rizikovou mládeží v jednotlivých oblastech Ústeckého kraje.
Zd vodn ní:
V Ústeckém kraji existují ambulantní za ízení a terénní programy zam ené na práci s d tmi a mládeží
a osobami ohroženými sociálním vylou ením (zejména osobami bez p íst eší). Tuto sí služeb je t eba
udržet a na základ zjišt ných pot eb ji modifikovat a rozši ovat.
opat ení 4.1.1

Zajišt ní dostupných terénních a ambulantních program pro
osoby ohrožené sociálním vylou ením a pro rizikovou mládež

stru ný popis opat ení

- realizace program nízkoprahových za ízení pro d ti a mládež
- realizace terénních program (terénních), volno asových
- zajišt ní akreditace proba ních program

p edpokládané dopady

- v asné vyhledání rizikových skupin a ešení jejich problém ,
- prevence kriminality, p edcházení a snižování sociálního
vylou ení
- prevence rizikového chování

stru ný popis cílové skupiny

- osoby ohrožené sociálním vylou ením
- riziková mládež

p edpokládané finan ní
náklady

nízkoprahová za ízení pro d ti a mládež - p edpokládané celkové
ro ní náklady 15 mil. K /minimální pot ebná dotace MPSV 6 mil. K

hlavní finan ní zdroje

MPSV, Ministerstvo spravedlnosti, Ústecký kraj, obce

p edpokládaní realizáto i
opat ení
asový horizont
hodnotící indikátory

poskytovatelé služeb sociální prevence, orgány sociáln právní
ochrany d tí, obecní ú ady (sociální kuráto i); Proba ní a media ní
služba
pr b žn po dobu platnosti plánu
po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

Cíl 4.2: Snížit riziko sociálního vylou ení u osob vracejících se z ústavních
za ízení a osob žijících ned stojným zp sobem života
Popis:
Zajišt ní dostupných služeb azylového bydlení (azylové domy a noclehárny) na celém území kraje
realizace prevence. Zajišt ní služeb domov na p li cesty a dalších odpovídajících aktivit zam ených
na integraci osob pro osoby vracející se z ústavní výchovy.
Zd vodn ní:
V Ústeckém kraji je vysoké procento osob navracejících se z r zných typ ústavních za ízení. Tyto
osoby se obtížn za azují do b žného života.
Ze SWOT analýzy vyplývá, že mezi aktuáln poskytovanými službami pro tyto osoby není dostate ná
provázanost. V n kterých oblastech kraje nejsou služby pro tuto skupinu osob dostupné.
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opat ení 4.2.1

Zajišt ní dostupných služeb azylového bydlení (azylové domy
a noclehárny) na celém území kraje

stru ný popis opat ení

zajišt ní dostupné nabídky azylového bydlení ve všech oblastech
kraje (v etn oblastí, kde tato služba dosud chybí – nap . Lounsko,
Šluknovský výb žek)

p edpokládané dopady

- zlepšení dostupnosti služby
- snížení po tu osob bez p íst eší
- snížení rizika recidivy trestné innosti

stru ný popis cílové skupiny

osoby bez p íst eší
osoby navracející se z výkonu trestu odn tí svobody

p edpokládané finan ní
náklady

azylové domy a noclehárny p edpokládané celkové ro ní náklady
28 mil. K /minimální pot ebná dotace MPSV 8 mil. K (stav roku
2007)
Náklady na dopln ní služeb v budou stanoveny po zpracování
projektových zám r .

hlavní finan ní zdroje

MPSV, ESF, Ústecký kraj, obce,

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé služeb azylového bydlení v Ústeckém kraji.

asový horizont

v pr b hu pln ní plánu

hodnotící indikátory

po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

opat ení 4.2.2

realizace program zam ených na podporu osob vracejících
se z d tských domov a výchovných ústav

stru ný popis opat ení

- zajišt ní dostupnosti dom na p li cesty s doprovodným
programem
- realizace návazných program (rekvalifikace, pomoc p i zajišt ní
bydlení, sociální a socioterapeutické programy)

p edpokládané dopady

- zvýšení po tu úsp šn za len ných do spole nosti
- snížení po tu nezam stnaných

stru ný popis cílové skupiny

osoby propoušt né z d tských domov a výchovných ústav

p edpokládané finan ní
náklady

domy na p li cesty - p edpokládané celkové ro ní náklady 10 mil.
K / minimální pot ebná dotace MPSV 5 mil. K (stav roku 2007)

hlavní finan ní zdroje

ESF, MPSV, Ústecký kraj, obce, úhrady uživatel služeb

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé služeb dom na p li cesty, sociální rehabilitace a
sociálního poradenství pro uvedenou cílovou skupinu

asový horizont
hodnotící indikátory

pr b žn po dobu platnosti plánu
po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb
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opat ení 4.2.3

Realizace podp rných
sociálním vylou ením

stru ný popis opat ení

realizace sociáln
rehabilita ních a motiva ních program
zam ených na získání nebo obnovu pracovních návyk a na
uplatn ní se klient na trhu práce

p edpokládané dopady

- zlepšení uplatn ní cílové skupiny na trhu práce.
- snížení výskytu trestné innosti.

stru ný popis cílové skupiny

- osoby p ed a po propušt ní z výkonu trestu odn tí svobody
- osoby bez p íst eší
- další osoby ohrožené sociálním vylou ením

p edpokládané finan ní
náklady

celkové ro ní náklady 6 mil. K /minimální pot ebná dotace MPSV 1
mil. K (zahrnuty pouze stávající služby sociální rehabilitace pro
uvedenou cílovou skupinu)
Náklady související se zvýšením dostupnosti t chto služeb budou
stanoveny po zpracování projektových zám r .

hlavní finan ní zdroje

ESF, MPSV, Ústecký kraj, obce,

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé služeb sociální rehabilitace a sociálního poradenství
pro uvedenou cílovou skupinu, sociální kuráto i

asový horizont
hodnotící indikátory

program

pr b žn po dobu platnosti plánu
po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb
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5.

Oblast služeb pro osoby se zdravotním postižením (v etn pé e o d ti se
zdravotním postižením, jejich rodiny a pe ovatele)

Popis sou asného stavu
Pokrytí jednotlivých oblastí Ústeckého kraje terénními sociálními službami pro osoby se zdravotním
postižením je velmi nerovnom rné. Pobytové služby , odleh ovací služby a ambulantní služby jsou
áste n pokryty. neuspokojených žadatel o pobytové služby, odleh ovací služby
v sou asné dob
a ambulantní služby je minimum.
Problémem je nedostate ná informovanost o poskytovaných sociálních službách a možnostech
pomoci.
Vybrané statistické údaje
Evidence držitel TP, ZTP
a ZTP/P v Ústeckém kraji
celkem

z toho ve v ku
do 18 let

TP

2 339

143

ZTP

3 825

1 076

ZTP/P

9 744

632

Zdroj dat: Ro ní výkaz o sociální pé i za rok 2006

SWOT analýza
silné stránky

slabé stránky

lidský potenciál - ochota
profesionalizace (škole,vzd lávání)
široká škála sociálních služeb
po et klient
vysoká úrove technická a legislativní
plánování v sociálních službách
v tší otev enost spole nosti p ijmout osoby se
zdravotním postižením mezi sebe
- lidské zdroje v sociálních službách

- dostupnost služeb mimo velká centra
- možnosti zdroj finan ních prost edk , dostupnost
zdroj – jsou priority
- financování sociálních služeb – pravidla na
rozd lování financí
- nepropojenost rezortní(min.,kraje,obce)
- návaznost pé e sociální-zdravotní
- nerovnom rná sí sociálních služeb
- nedodržování legislativy
- problematické získávání prost edk z SF EU – neziskovky
nemožnosti úv r
- zhoršování situace pracovního uplatn ní osob se
zdravotním postižením
- dopravní dostupnost
- kontrola využívání financ. Prost edk na sociální služby,
provoz aj.
- nedostate nost terénních služeb
- formalizace procesu plánování (vytrácení ú elu)

-

rizika

p íležitosti
- správné nastavení sociálních služeb dle p ání klienta
- vybudování informa ního systému pro uživatele
služeb
- využívání pen z z EU
- p íležitost k v tší efektivit služeb
- prosazování Standard ve všech za ízeních
poskytujících sociální služby
- práce s ve ejností (ovliv ování ve ejného mín ní soc.
služby)
- vytvo ení fungujícího plánu

nebudou kvalifikovaní specialisté (mzdy)
byrokracie (vykazování zbyte ností)
odchod pen z pro soc.služby na jiné ú ely
politika na všech úrovních
nep íznivý hospodá ský vývoj (funk nost ekonomiky)
nedostupnost ke službám (malá m sta)
útlum n kterých služeb
- vytvo ení nefunk ního plánu (nap . st edn dobého plánu
kraje – formalizace)
-
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Cíle a opat ení:
Cíl 5.1: Zajistit nabídku kvalitních a dostupných sociálních služeb pro osoby
se zdravotním postižením
Popis:
Stabilizace stávajících kvalitních a pot ebných služeb. Zajišt ní pe ovatelské služby, osobní
asistence, hospicové domácí pé e a dalších terénních služeb pro seniory v odpovídajícím rozsahu
a kvalit v menších obcích kraje. Zajišt ní odborného poradenství a p j ování kompenza ních
pom cek. Nedílnou sou ástí ambulantních služeb je i zajišt ní odpovídajícího zp sobu dopravy
klient .
Zd vodn ní:
V sou asné dob není zajišt na dostate ná sí služeb pro osoby se zdravotním postižením (zejména
terénních a ambulantních služeb). Terénní služby jsou zpravidla dostupné pracovních dnech a ve
v tších obcích. Zvýšením dostupnosti terénních a ambulantních služeb bude umožn no osobám se
zdravotním postižením setrvat co nejdéle v jejich p irozeném prost edí. Pobytové pro osoby se
zdravotním postižením jsou v kraji zastoupeny p evážn domovy pro zdravotn postižené, nebo
domovy se zvláštním režimem. Tém chybí nap . služby chrán ného bydlení. S ohledem na pot eby
klient je t eba rozši ovat spektrum nabídky pobytových služeb.
opat ení 5.1.1

Zajišt ní terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením

stru ný popis opat ení

- zajišt ní pe ovatelské služby
- zajišt ní služby osobní asistence
- zajišt ní odleh ovacích služeb

p edpokládané dopady

- umožn ní co nejdelšího setrvání osob se zdravotním postižením
v jejich p irozeném prost edí p i zachování odpovídající kvality
života
- efektivn jší využití pobytových za ízení pro osoby se zdravotním
postižením

stru ný popis cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením žijící ve svém p irozeném
prost edí

p edpokládané finan ní
náklady

viz náklady opat ení 21.1 – oblast služeb pro seniory náklady na
služby pro jednotlivé cílové skupiny nelze rozd lit

hlavní finan ní zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce, úhrady uživatel služeb

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé terénních sociálních služeb v Ústeckém kraji pro
osoby se zdravotním postižením

asový horizont
hodnotící indikátory

pr b žn po dobu platnosti plánu
po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb
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Opat ení 5.1.2

Zajišt ní ambulantních služeb pro osoby se zdravotním
postižením

stru ný popis opat ení

- zajišt ní služeb odborného poradenství a p j ování
kompenza ních pom cek
- zajišt ní ambulantní pé e o osoby se zdravotním postižením
vyžadující pomoc druhé osoby (stacioná e)
- zajišt ní odleh ovacích služeb
- zajišt ní služeb pro osoby se specifickými pot ebami (nap .
tlumo nické, pr vodcovské a p ed itatelské služby)
- zajišt ní dopravy odpovídajícího zp sobu dopravy uživatel
služeb do za ízení

p edpokládané dopady

- umožn ní co nejdelšího setrvání osob se zdravotním postižením
v jejich p irozeném prost edí p i zachování odpovídající kvality
života
- efektivn jší využití pobytových za ízení pro osoby se zdravotním
postižením

stru ný popis cílové skupiny

- osoby se zdravotním postižením žijící ve svém p irozeném
prost edí
- osoby dlouhodob pe ující o t žce zdravotn postiženou blízkou
osobu

p edpokládané finan ní
náklady

p edpokládané celkové ro ní náklady 32 mil. K /minimální pot ebná
dotace MPSV 21 mil. K

hlavní finan ní zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce, úhrady uživatel služeb

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé ambulantních sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením

asový horizont

pr b žn po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

po
po
po
po

opat ení 5.1.3

Zajišt ní dostupných pobytových služeb pro osoby se
zdravotním postižením

stru ný popis opat ení

p edpokládané dopady

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

- zajišt ní služeb domov
- zajišt ní služeb domov
- zajišt ní služeb chrán
postižením
- transformace velkých
zdravotním postižením
odpovídajícího typu

pro zdravotn postižené
se zvláštním ur ením
ného bydlení pro osoby se zdravotním
pobytových za ízení pro osoby se
na základ zjišt ných pot eb na za ízení

- zvýšení kvality života
v pobytových za ízení

osoby

se

zdravotním

postižením

stru ný popis cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením se sníženou sob sta ností

p edpokládané finan ní
náklady

domovy pro osoby se zdravotním postižením - celkové ro ní
náklady 425 mil. K /minimální pot ebná dotace MPSV 253 mil. K
náklady na transformaci za ízení budou stanoveny na základ
zpracovaných projektových zám r

hlavní finan ní zdroje

MPSV, Ústecký kraj,
(transformace za ízení)

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé pobytových
zdravotním postižením
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asový horizont

pr b žn po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

opat ení 5.1.4

Zajišt ní služeb rané pé e pro rodiny s d tmi se zdravotním
postižením

stru ný popis opat ení

- zajišt ní stávajících program rané pé e v kraji
- zvýšení dostupnosti rané pé e v západní ásti kraje (Mostecko)

p edpokládané dopady

- omezení dopadu postižení na celkový vývoj dít te
- prevence sociálního vylou ení rodiny a narušení vztah uvnit
rodiny
- v asná pomoc rodin , která vychovává dít se závažným
zdravotním postižením omezuje riziko rezignace na rodi ovskou
roli a p ed asné umis ování d tí do ústav .

stru ný popis cílové skupiny

Rodiny s dít tem s mentálním,
postižením do sedmi let v ku

p edpokládané finan ní
náklady

p edpokládané celkové ro ní náklady 3 mil. K /minimální pot ebná
dotace MPSV 2,5 mil. K
Náklady rozvojové ásti opat ení budou stanoveny po zpracování
projektového zám ru.

hlavní finan ní zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé služeb rané pé e v kraji

asový horizont

hodnotící indikátory

pohybovým,

kombinovaným

pr b žn po dobu platnosti plánu
rozší ení služeb od roku 2008
po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

Cíl 5.2: Zajistit sociální služby pro osoby nevylé iteln nemocné a pro osoby,
které nelze propustit ze zdravotnických za ízení ústavní pé e
Popis:
Zajišt ní sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických za ízeních ústavní pé e (podle
§ 52 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách). Zajišt ní sociálních služeb v za ízeních
poskytujících pobytovou hospicovou pé i.
Zd vodn ní:
Od po átku roku 2007 dochází v souvislosti s ú inností zákona o sociálních službách k rozvoji
sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických za ízeních ústavní pé e. Je t eba, aby se na
základ pot eb tyto služby nadále rozvíjely - tj. aby tyto služby byly poskytovány t m klient m, u
kterých již není indikace ke zdravotní pé i, p esto však nemohou opustit pobytové za ízení zdravotní
pé e.
V kraji je v sou asné dob dosta ující po et míst v pobytových za ízeních hospicové pé e. V t chto
za ízeních jsou poskytovány p edevším služby zdravotní pé e, neodd litelnou složkou jsou i sociální
služby – zejména odleh ovací služby a odborné sociální poradenství, a to nejen pro p ímé klienty
za ízení, ale i pro jejich blízké. Je žádoucí, aby stávající rozsah t chto služeb byl zachován.
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opat ení 5.2.1

Zajišt ní
pobytových
sociálních
služeb
pro
osoby
v nevylé iteln
nemocné terminálním stádiu choroby
(hospicová pé e)

stru ný popis opat ení

- zajišt ní dostupné hospicové pé e
- zajišt ní odborného poradenství a odleh ovacích služeb v rámci
hospicové pé e

p edpokládané dopady

- zvýšení kvality života osob v terminálním stádiu nemoci

stru ný popis cílové skupiny

osoby v nevylé iteln nemocné terminálním stádiu choroby

p edpokládané finan ní
náklady

p edpokládané celkové ro ní náklady 35 mil. K /pot ebná dotace
MPSV 6 mil. K

hlavní finan ní zdroje

Ministerstvo zdravotnictví, MPSV, fondy zdravotních pojiš oven,
úhrady uživatel služeb, Ústecký kraj, obce

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé hospicové pé e v kraji

asový horizont

pr b žn po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

po
po
po
po

opat ení 5.2.2

Zajišt ní sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických
za ízeních ústavní pé e

stru ný popis opat ení

zajišt ní sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických
za ízeních ústavní pé e na základ pot eb identifikovaných ve
spolupráci se zdravotnickými za ízeními

p edpokládané dopady

snížení po tu osob na l žkách zdravotní pé e bez indikace pro
tento typ pé e

stru ný popis cílové skupiny

osoby již nevyžadující ústavní zdravotní pé i, které však nejsou
schopny se obejít bez pomoci jiné osoby a nemohou být proto
propušt ny ze zdravotnického za ízení ústavní pé e

p edpokládané finan ní
náklady

v sou asné dob nelze stanovit – bude dopln no po uzav ení
dota ního ízení na rok 2007. Odhad na základ dota ního ízení
na rok 2007: p edpokládané celkové ro ní náklady 13 mil.
K /minimální pot ebná dotace MPSV 5 mil. K

hlavní finan ní zdroje

MPSV, úhrady uživatel služeb

p edpokládaní realizáto i
opat ení

zdravotnická za ízení ústavní pé e poskytující sociální
podle § 52 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách

asový horizont
hodnotící indikátory

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

pr b žn po dobu platnosti plánu
po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb
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6.

Oblast služeb pro osoby ohrožené drogou

Popis sou asného stavu
Služby v oblasti snižování rizik spojených s užíváním drog zajiš uje v Ústeckém kraji 8 kontaktních
center. Poskytovateli t chto služeb jsou zajiš ovány i terénních služby pro uživatele drog. Související
aktivitou je terénní práce v p íhrani í u osob poskytujících sexuální služby za úplatu realizovaná
Poradnou HIV/AIDS, drogových závislostí a odvykání kou ení Zdravotního ústavu v Chomutov .
V rámci nízkoprahových program je realizována práce s problémovými uživateli drog, jejich rodi i
a blízkými, skládající se p edevším z poradenství, sociální práce, motiva ní terapie, reference do další
pé e, vým ny injek ního materiálu a kontaktování skryté populace uživatel drog.
V Ústeckém kraji je zajišt na st edn dobá ústavní lé ba závislostí v Psychiatrické lé ebn Horní
Be kovice. V Masarykov nemocnici v Ústí nad Labem jsou zajiš ovány programy ambulantní lé by,
detoxifikace, krátkodobé hospitalizace a programy substituce – metadonem a Subutexem. Dvanáct
psychiatrických ordinací v kraji poskytuje ambulantní lé bu závislosti na legálních i nelegálních
®
v kraji p edepisuje preparát Subutex . V kraji p sobí dv
drogách. Šest praktických léka
terapeutické komunity zam ené na lé bu a resocializaci osob závislých na drogách. Tato za ízení
mají nadregionální p sobnost. V Ústí nad Labem a D ín jsou dv za ízení následné pé e
(dolé ování) o ex-uživatele drog. Ve v znicích B lušice, Drahonice a Všehrdy jsou realizovány
programy bezdrogových zón, p ípadn další specifické programy pro uživatele drog. V znice r znou
m rou spolupracují s extramurárními poskytovateli služeb. V Ústí nad Labem je za ízení zabývající se
postpenitenciární pé i se zam ením na uživatele drog. Za ízení zam ená na práci s uživateli drog
v p ípad pot eby spolupracují se st edisky Proba ní a media ní služby R a dalšími institucemi.
Vybrané statistické údaje
Odhad po tu problémových uživatel drog v Ústeckém kraji: 4.450 osob
Zdroj dat: Výro ní zpráva o stavu ve v cech drog v eské republice v roce 2005
28.655 - po et vým n injek ního materiálu v kontaktních centrech a terénních programech
715.183 – po et vym n ných jehel
3.363 - po et klient nízkoprahových za ízení za rok
Zdroj dat: záv re né zprávy kontaktních center a terénních program za rok 2006
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SWOT analýza
silné stránky
-

-

slabé stránky

dostate ná sí lé ebných za ízení a poradenských
center
komplexní a na sebe navazující sí služeb pro
uživatele drog (nízkoprahové programy, lé ba,
následná pé e)
existence plánování rozvoje služeb na úrovni kraje
dostate n vysoká vzd lanost pracovník odborných
za ízení
dob e zmapovaná drogová scéna v kraji
dobrá dostupnost všech typ služeb
dostate né zajišt ní substitu ních program v kraji
aktivní vyhledávání lidí s rizikovým chováním
efektivní nakládání poskytovatel služeb s finan ními
prost edky
existence komunitního plánování na místní úrovni
dobrá vzájemná provázanost služeb pro r zné cílové
skupiny (uživatelé drog, spol. nep izp sobení, …)
velmi dob e zmapovaná problematika prostituce a jejích
doprovodných jev (zejména na Chomutovsku a Teplicku)

- nedostate ná informovanost ve ejnosti
o poskytovaných službách
- neodpovídající prostory pro n která za ízení (nap .
kontaktní centrum v Rumburku)
- nedostate né množství finan ních prost edk na
zajišt ní odpovídajících služeb
- malá nabídka poradenských program pro rodi e,
u itele a vychovatele
- nedostate ná pé e o pracovníky v pomáhajících
profesích (riziko syndromu vyho ení a fluktuace
pracovník )
- absence služeb pro alkoholiky
- obtížn zajistitelná dostupnost terénních program na
malých obcích
- vysoká kumulace agend u pracovník obecních ú ad
(protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality,
sociální kurátor)
- nedostatek kvalifikovaného personálu v p ímé pé i
- nefunk nost systému evidence klient substitu ních
program
- nedostate ná prezentace údaj o drogové scén pro
širokou ve ejnost
- rozt íšt nost poskytovaných služeb

rizika

p íležitosti
-

-

možnost zapojení klient na chodu za ízení v etn
nízkoprahových
zapojení dalších institucí do systému poskytovaných
služeb (ú ady práce, ob anské poradny, prakti tí
léka i, církve, charity, …)
existence možností dalšího vzd lávání pracovník
pomáhajících profesí
možnost využití dobrovolník
existence rozvojových finan ních zdroj (ESF, ROP))
velká poptávka po poskytovaných službách (4)
možnost finan ní spoluú asti klient na n kterých typech
služeb

- finan ní nestabilita za ízení
- p esouvání problematiky užívání drog na okraj zájmu
spole nosti
- vysoká fluktuace pracovník ve službách
- odd lenost služeb od široké ve ejnosti
- ne ízený vznik dalších nových program
- p esun drogové scény na malé obce
- stagnace (nerozvíjení se) za ízení
- dodávání nep esných a neúplných údaj o drogové
scén a poskytovaných službách ze strany za ízení
- nedostate ná legislativa
- nežádoucí selekce klient za ízení (podle barvy pleti,
sociálního statutu, …)
- sd lování nep esných a zavád jících informací o drogové
problematice
- zm na zp sobu užívání drog (nap . nelegální užívání
substituce)
- odsouvání za ízení pro uživatele drog do periferních ástí
obcí
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Cíle a opat ení:
Cíl 6.1: Zajistit sí dostupných a kvalitních služeb pro osoby ohrožené drogu
Popis:
Zajišt ní stávajících pot ebných služeb pro uživatele drog v kraji (terénní programy, kontaktní centra,
terapeutické komunity, služby následné pé e). Zlepšení místní dostupnosti terénních program ve
vybraných lokalitách kraje. Zvýšení dostupnosti služeb pro skupiny klient se specifickými pot ebami.
Zvýšení dostupnosti program následné pé e v západní ásti kraje.
Zd vodn ní:
Z Analýzy drogové scény a dostupnosti nízkoprahových služeb (Mina ík, 2004) a Ak ního plánu
protidrogové politiky 2005 – 2009 vyplývá, že v Ústeckém kraji je pom rn dobrá dostupnost
program pro uživatele drog. V Ústeckém kraji existuje základní spektrum služeb lé by a resocializace
uživatel drog. Jedná se o programy detoxifika ní a substitu ní lé by, rezidentní i ambulantní
psychiatrickou lé by závislostí, programy lé by v terapeutických komunitách a ambulantní a rezidentní
programy následné pé e. Tuto sí služeb je vhodné nadále udržet.
Dlouhodob jsou obtížn dostupné služby následné pé e na Mostecku. Stávající služby nejsou
dostupné pro n které skupiny klient se specifickými pot ebami (nap . alkoholici, gamble i,
experimentáto i, UD mladší 15 let).
Dostupnost nízkoprahových služeb v kraji je pom rn dobrá, avšak v n kterých oblastech (jedná se
zejména o oblasti D ínska, Šluknovského výb žku, Litom icka, Roudnicka, Lounska, Teplicka, ale
i o malé oblasti v dalších regionech.) je t eba rozší it p sobnost terénních program i do menších obcí.
opat ení 6.1.1

Zajišt ní dostupné sít nízkoprahových program
ohrožené drogou v Ústeckém kraji.

stru ný popis opat ení

- zajišt ní služeb kontaktních center a terénních program pro
uživatele drog
- Zajišt ní dostupnosti terénních program v malých obcích
- zajišt ní dostupnosti nízkoprahových služeb pro klienty se
specifickými
pot ebami
(nap .
alkoholici,
gamble i,
experimentáto i, uživatelé drog mladší 15 let)

p edpokládané dopady

- snížení rizik spojených s užíváním drog.
- snížení spole enských náklad souvisejících s problémovým
užíváním drog.

stru ný popis cílové skupiny

osoby ohrožené drogou, jejich rodi e a blízcí

p edpokládané finan ní
náklady

p edpokládané celkové ro ní náklady 25 mil. K /minimální pot ebná
dotace MPSV 6 mil. K
Náklady rozvojové ásti opat ení budou stanoveny po zpracování
projektových zám r .

hlavní finan ní zdroje

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, MPSV, Ministerstvo
zdravotnictví, obce, Ústecký kraj

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé nízkoprahových služeb pro uživatele drog

asový horizont
hodnotící indikátory

pr b žn po dobu platnosti plánu
po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb
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opat ení 6.1.2

Zajišt ní dostupné sít služeb lé by a resocializace uživatel
drog v kraji

stru ný popis opat ení

- zajišt ní služeb terapeutických komunit
- zajišt ní následné pé e o ex-uživatele drog
- zajišt ní dostupných program zdravotní pé e (detoxifikace,
substituce a ambulantní lé ba)
- rozší ení služeb následné pé e o ex-uživatele drog do západní
ásti kraje (Mostecko)

p edpokládané dopady

- snížení rizik spojených s užíváním drog
- sociální integrace ex-uživatel drog a substituent
- snížení spole enských náklad souvisejících s problémovým
užíváním drog.

stru ný popis cílové skupiny

uživatelé drog, jejich rodi e a osoby blízké, osoby po absolvování
lé by závislosti

p edpokládané finan ní
náklady

p edpokládané celkové ro ní náklady 11 mil. K /pot ebná dotace
MPSV 2 mil. K (uvedeny pouze náklady na sociální služby)
Náklady rozvojové ásti opat ení budou stanoveny po zpracování
projektových zám r – p edpoklad cca 1,5 mil. K .

hlavní finan ní zdroje

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, MPSV, Ministerstvo
zdravotnictví, obce, Ústecký kraj, úhrady uživatel služeb, fondy
zdravotních pojiš oven (u zdravotní pé e)

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé služeb lé by a následné pé e, zdravotnická za ízení
s lé ebnými programy pro uživatele drog

asový horizont
hodnotící indikátory

pr b žn po dobu platnosti plánu
po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

Cíl 6.2: Zajistit odpovídající nabídku poradenských program pro rodi e
a zvyšování odborné informovanosti u itel , vychovatel a sociální
pracovník .
Popis:
Zajišt ní informovanosti o stávající nabídce poradenských program pro rodi e, u itele, vychovatele
a sociální pracovníky. Rozší ení nabídky poradenských a vzd lávacích program pro uvedenou
cílovou skupinu zam ených na problematiku prevence užívání drog.
Zd vodn ní:
Ze SWOT analýzy sestavované vyplynulo, že rodi e, osoby blízké, u itelé, vychovatelé a sociální
pracovníci nemají k dispozici odpovídající nabídku poradenských program , p ípadn nejsou
o nabídce dostate n informováni.
opat ení 6.2.1

stru ný popis opat ení

Zajišt ní informací o nabídce vzd lávacích a poradenských
program pro u itele, vychovatele, sociální pracovníky, rodi e
a osoby blízké cílové skupin
- zmapování stávající nabídky vzd lávací aktivity pro studenty
vysokých škol, u itele, vychovatele a sociální pracovníky, jejich
kvality a dostupnosti
- návrh dalších opat ení
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p edpokládané dopady

- zlepšení mezioborové spolupráce p i ešení problematiky
užívání drog
- zvýšení kompetencí rodi p i ešení problematiky užívání drog

stru ný popis cílové skupiny

u itelé, vychovatelé, sociální pracovníci, rodi e uživatel drog jejich
blízcí

p edpokládané finan ní
náklady

v rámci b žné innosti ú adu

hlavní finan ní zdroje

---

p edpokládaní realizáto i
opat ení

Krajský ú ad Ústeckého kraje – protidrogový koordinátor

asový horizont
hodnotící indikátory

2008
po et aktivit
po et ú astník
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7.

Oblast služeb pro p íslušníky etnických menšin

Popis sou asného stavu
Klí ovými druhy služeb zam ených na práci s etnickými menšinami je odborné sociální poradenství
a n které služby sociální prevence.
Sociální poradenství zajiš uje sí ob anských a integra ních poraden z izovaných nestátními
neziskovými organizacemi. Ob anské poradny (poradenská centra) poskytují sociální poradenství
osobám, které se ocitly v nep íznivé sociální situaci a vzniklou situaci neumí ešit. V asným
poradenstvím lze p edcházet sociálnímu vylou ení. Sociální poradenství zahrnuje i terénní práce.
Terénní pracovník poskytuje základní poradenství v p irozeném prost edí klienta, zná demografické
složení obyvatelstva, míru sociálního vylou ení jednotlivých rodin a úzce spolupracuje s obcí,
v lepších p ípadech pracuje p ímo pro obec. V n kterých obcích Ústeckého kraje pozice terénního
pracovníka není z ízena, nap . v Teplicích, v D ín . Poradny pro azylanty a cizince s trvalým
i dlouhodobým pobytem na území R se zam ují na všechny aspekty integrace , které následn
sm ují k tomu, aby se cizinci za lenili do komunity obce. Mimo sociálního poradenství poskytují
i právní poradenství. Služby jsou poskytovány v oblasti vzd lávání, práce, bydlení, zdravotní a sociální
pé e. Integra ní poradny se také zabývají osv tovou inností : p sobí na eskou ve ejnost sm rem
k otev enosti a vst ícnosti v i imigrant m. V Ústeckém kraji vyvíjí innost o.s.Poradna pro integraci
a o.s. Oberig a St edisko pro integraci menšin v Most .
Služby sociální prevence ve výše uvedené cílové skupin zajiš ují nízkoprahová za ízení pro d ti
a mládež a sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi. Nízkoprahová za ízení pro d ti a mládež
poskytují služby d tem a mládeži ohroženým spole ensky nežádoucími jevy. Cílem je zlepšit kvalitu
jejich života p edcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik . Napl ování cíle zahrnuje
volno asové, sociáln -preventivní a dlouhodob p sobící programy. V Ústeckém kraji je tato služba
p im en zastoupená, je t eba podporovat rozvoj stávajících služeb. Sociáln aktiviza ní služby pro
rodiny s d tmi jsou služby poskytované rodin s dít tem, u kterého je vývoj ohrožen v d sledku
dopad dlouhodobé krizové sociální situaci. Rodi e nedokáží sami bez pomoci nep íznivou situaci
p ekonat. Služba obsahuje výchovné, vzd lávací a aktiviza ní innosti, zprost edkování kontaktu se
spole enským prost edím, terapeutické innosti a pomoc p i uplat ování práv a zájm . Tuto službu
poskytovatelé nabízí v mnoha p ípadech kumulovan s nabídkou sociálního poradenství.
Vybrané statistické údaje
V Ústeckém kraji je nejsiln jší romská komunita v eské republice. Oficiáln se hlásí k romské
národnosti 1.905 lidí. V Analýze sociáln vylou ených romských lokalit Spole nosti GAC, s.r.o. z roku
2006 (zakázka MPSV) se odhaduje, že v Ústeckém kraji žije 20.000 Rom .
V roce 2006 v Ústeckém kraji žilo 22.130 cizinc . Nej etn jší státní ob anství cizinc v kraji bylo
ukrajinské (6.484 osob), vietnamské (6.182 osob) a slovenské (2.511 osob).
Zdroj dat: SÚ
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SWOT analýza
silné stránky

slabé stránky

- existence terénních sociálních pracovník na obcích
a romských asistent na školách
- existence studijních obor zam ených na sociální
práci a služby
- dobrá znalost problematiky ze strany NNO
- existence sociálních služeb poskytovaných NNO
- velký zájem len cílové skupiny o poskytované
služby
- existence možností dalšího vzd lávání pracovník
v sociálních službách
- existence komunitních plán na místní úrovni
- existence romských aktivist a svépomocných romských
aktivit
- realizace volno asových program pro d ti v sociáln
vylou ených lokalitách
- existence služeb nabízejících p íklady dobré praxe
v regionu
- existence výbor pro národnostní menšiny na obcích

- nedostate ná provázanost poskytovaných služeb
- absence n kterých typ služeb v kraji (nap . dluhové
poradenství)
- neochota obcí ešit problematiku národnostních
menšin
- absence funk ní bytové politiky na místní úrovni
- nedostate ná informovanost len cílové skupiny
o poskytovaných službách
- absence odpovídajících typ služeb v n kterých
lokalitách (nap . Kada sko, Teplicko)
- nedostate né finan ní zajišt ní poskytovaných služeb
- neinformovanost obcí o státním integra ním programu
- nízká informovanost ve ejnosti o problem atice
národnostních menšin a z toho plynoucí nedorozum ní
a projevy xenofobie
- nedostate ná spolupráce ob tí trestných in z ad
sociáln slabých s policií
- nedostatek azylových dom a dom na p li cesty

rizika

p íležitosti
- existence odpovídajících dota ních program
(ve ejné zdroje, EU, nadace, …)
- možnost využití zkušeností z jiných zemí v oblasti
ešení problematiky národnostních menšin a cizinc
- možnost využití procesu komunitního plánování pro
propagaci poskytovatel sociálních služeb
- možnost zapojení p íslušník národnostních menšin
do komisí a výbor na obcích
- existence stávající antidiskrimina ní legislativy
- možnost rozvoje spolupráce s médii
- možnosti využití projektového partnerství pro
realizaci aktivit
- využití možností spolupráce s policií v nerepresivní
oblasti
- aplikace politiky rovných p íležitostí EU v podmínkách R
- využití možností dalšího vzd lávání poskytovatel
sociálních služeb
- existence vládní koncepce integrace cizinc a existence
dalších rozvojových dokument na národní úrovni
(NAPSI, …)
- využití možnosti spolupráce s politickými stranami na
komunální úrovni p i tvorb jejich program v oblasti
integrace národnostních menšin
- využití spolupráce s institucemi zabývajícími se ochranou
lidských práv (Helsinský výbor, …)
- zavedení zákona o sociálních službách do praxe

- nedostate ná provázanost program zam ených na
problematiku cizinc a menšin na státní i komunální
úrovni (Ministerstvo vnitra, MPSV, …)
- nedostatek finan ních prost edk na realizaci
program integrace
- nízká motivace cílové skupiny k ešení problém
- existence šedé ekonomiky
- neochota institucí (nap . EZ, S P, …) uzavírat
s dlužníky dohody o splátkách
- negativní p sobení médií (populistická a stereotypní
prezentace problematiky)
- nedostate ná meziresortní koordinace aktivit
státních orgán v oblasti romské integrace
- nezájem obcí ešit problematiku národnostních
menšin
- malá možnost sociáln vylou ených osob integrovat
se do spole nosti (nízká vzd lanost, …)
- vysoká míra nezam stnanosti v kraji
- absence koncepce ešení otázky národnostních menšin
na místní úrovni
- skrytá systémová diskriminace (nap . bezd vodné
p e azování d tí do speciálních škol)
- absence sociální a profesní perspektivy pro cílovou
skupinu
- chybn medializovaná a zevšeobec ující negativní
zkušenost s realizací n kterých projekt
- existence nevýhodných a podbízivých finan ních služeb
(rychlé p j ky, …)
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Cíle a opat ení:
Cíl 7.1: Zajistit dostupné sociální služby zam ené na integraci národnostních
menšiny
Popis:
Snižování sociálního znevýhodn ní p íslušník etnických menšin a posílení jejich schopnosti zapojit
se do spole nosti a na otev ený trh práce prost ednictvím r zných forem integra ních program
(sociální poradenství, terénní programy, nízkoprahová za ízení, vzd lávací programy).
Zd vodn ní:
Ze SWOT analýzy a dalších dostupných zdroj vyplývá, že služby zam ené na integraci p íslušník
etnických menšin nejsou dostupné ve všech oblastech kraje. Jedná se zejména o služby zam ené na
integraci azylant a migrant .
opat ení 7.1.1

Zajišt ní služeb odborného poradenství pro azylanty
a migranty a program na podporu uplatn ní cizinc na trhu
práce

stru ný popis opat ení

- innost stávajících poraden pro azylanty a migranty
- rozvoj program zam ených na jazykovou p ípravu pro cizince
a na vzd lávání v sociální a legislativní oblasti

p edpokládané dopady

- zlepšení za len ní cizinc na trh práce
- zjednodušení integrace cizinc do spole nosti.

stru ný popis cílové skupiny

- cizinci s dlouhodobým a trvalým pobytem
- azylanti, kte í se rozhodli žít v eské republice

p edpokládané finan ní
náklady

p edpokládané celkové ro ní náklady 3 mil. K /pot ebná dotace
MPSV 1 mil. K (pouze soc. služby)
Náklady rozvojové ásti opat ení budou stanoveny po zpracování
projektových zám r .

hlavní finan ní zdroje

ESF, Ministerstvo vnitra, MPSV, Ústecký kraj, obce

p edpokládaní realizáto i
opat ení

Poskytovatelé sociálního poradenství a integra ních program pro
azylanty a migranty

asový horizont

pr b žn po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

opat ení 7.1.2

Zajišt ní dostupné sít
vylou ených lokalitách

nízkoprahových služeb v sociáln

stru ný popis opat ení

- innost nízkoprahových za ízení pro d ti a mládež
- innost komunitních center
- programy terénní sociální práce v oblastech ohrožených
sociálním vylou ením
- rozší ení terénních program do lokalit, kde tato služba chybí
(nap . Teplicko, D ínsko)

p edpokládané dopady

- snížení rizika výskytu sociáln nežádoucích jev
- aktivní zapojení cílové skupiny do aktivit nízkoprahových
za ízení

stru ný popis cílové skupiny

osoby žijící v sociáln vylou ených lokalitách

p edpokládané finan ní
náklady

celkové ro ní náklady 15 mil. K /minimální pot ebná dotace MPSV
6 mil. K (stav roku 2007)
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hlavní finan ní zdroje

Rada vlády pro záležitosti romské komunity, MPSV, Ústecký kraj,
obce

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé služeb nízkoprahových za ízení a komunitních center
na území kraje

asový horizont
hodnotící indikátory

pr b žn po dobu platnosti plánu
po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

Cíl 7.2: Zlepšit informovanost ve ejnosti o problematice národnostních menšin
Popis:
Zahájení realizace aktivit zam ených na zvýšení informovanosti široké ve ejnosti o problematice
etnických menšin a aktivit zam ených na snížení výskytu r zných forem diskriminace p íslušník
etnických menšin.
Zd vodn ní:
Ze SWOT analýzy vyplývá, že slabou stránkou v problematice etnických menšin je nedostate ná
informovanost ve ejnosti a absence antidiskrimina ních program – v etn školských program .
opat ení 7.2.1

Realizace program zam ených na zvýšení informovanosti
ve ejnosti o problematice národnostních menšin

stru ný popis opat ení

- podpora zavád ní multikulturních témat do školských
vzd lávacích program
- konzulta ní a metodická podpora pro u itele a školy
- realizace ve ejných akcí zam ených na informování
o menšinových skupinách v R,
- zvyšování pov domí široké ve ejnosti o antidiskrimina ní
legislativ a diskriminaci

p edpokládané dopady

- tvorba dobré praxe v oblasti vzd lávání a informovanosti
o problematice menšin a cizinc a v oblasti výchovy proti
p edsudk m
- prezentace problematiky cizinc a národnostních menšin
- snižování výskytu projev diskrimina ního jednání

stru ný popis cílové skupiny

- studenti, žáci a pedagogi tí pracovníci škol a školských za ízení
široká ve ejnost

p edpokládané finan ní
náklady

Náklady opat ení budou stanoveny po zpracování projektových
zám r .

hlavní finan ní zdroje

ESF, MPSV,obce, Ústecký kraj

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé integra ních program
národnostních menšin

asový horizont
hodnotící indikátory/
p edpokládané výstupy

pro cizince a p íslušníky

2008 – zpracování projektu, pak pr b žn po dobu platnosti plánu
indikátory: po et akcí
po et ú astník
finan ní prost edky vynaložené na akce
výstup:

soubor p íklad dobré praxe
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8.

Oblast služeb pro osoby s mentálním postižením nebo duševní nemocí

Popis sou asného stavu
Služby pro osoby s duševním onemocn ním (zejména odborné poradenství, podporované
zam stnávání, chrán né bydlení) jsou dob e dostupné v Ústí nad Labem. Ve Šluknovském výb žku
nejsou služby specializované pro tuto cílovou skupinu. Funguje zde služba podporovaného
zam stnávání, která však není prioritn ur ena pouze pro tuto skupinu (zam ena obecn na osoby
se zdravotním postižením).
Na dalším území kraje jsou služby pro tuto cílovou skupinu obtížn dostupné. Na Teplicku chybí nap .
chrán né dílny a chrán né bydlení. Obtížn jsou v této lokalit psychologické služby pro d ti
i dosp lé. Na Chomutovsku, Litvínovsku a Litom icku chybí služby pro osoby s duševním onemocním
v plném rozsahu. V Ústí nad Labem je nedostate ná kapacita zejména v oblasti služeb
zam stnanosti. V oblasti Šluknovského výb žku je obtížn dostupná základní kvalitní a dostate ná
psychiatrická a psychologická pé e. Chybí chrán né bydlení, podporované bydlení, denní centra
a služby zam ené sociální a pracovní rehabilitaci.
Služby pro osoby s mentálním postižením jsou pom rn dob e dostupné na celém území kraje .
V Litom icích, Ústí nad Labem, D ín a v oblasti Šluknovského výb žku jsou poskytovány služby
podporovaného zam stnávání a chrán né dílny.
Nedostate n jsou dostupné zejména ambulantní a terénní služby pro osoby s mentálním postižením.
Na Teplicku jsou obtížn dostupné psychologické služby pro d ti i dosp lé. V Chomutov chybí
možnosti chrán ného zam stnávání osob s mentálním postižením. V Ústí nad Labem chybí služby
podporovaného bydlení a možnosti vzd lávání pro osoby s mentálním postižením. V Litom icích jsou
obtížn dostupné zejména psychoterapeutické služby a chrán né bydlení. V n kterých oblastech
kraje (nap . Litvínovsko) chybí všechny mimoústavní služby pro osoby s mentálním postižením.
V oblasti osob s mentálním postižením nebo duševním onemocn ním dosud neprob hlo na krajské
ani celostátní úrovni zjiš ování odpovídajících dat.
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SWOT analýza
silné stránky

slabé stránky

- existující sí za ízení poskytující kvalitní služby
- dobrá absorp ní schopnost poskytovatel služeb
v i finan ním zdroj m
- existují komunitní plány na místní úrovni
- kvalifikovaní zam stnanci v pomáhajících profesích
- p íprava st edn dobého plánu kraje
- dobrá informovanost ve ejnosti o poskytovaných službách
(nap . Chomutovsko)
- je zajišt na propojenost a návaznost služeb
- kvalitní ošet ovatelská a pe ovatelská služba
v pobytových za ízeních

- existují zam stnavatelé, u kterých je možnost
zam stnat klienty
- dobrá legislativní podpora pro zam stnávání
klient
- možnost vícezdrojového financování služeb
(ve ejné zdroje, fondy EU)
- legislativní podpora pro zvýšení kvalifikace personálu
a kvality služeb (zákon o soc. službách)
- ochota lidí pracovat v sociálních službách
- akceptace podporovaného zam stnávání Ústeckým krajem
jako plnohodnotné služby

p íležitosti

rizika

- absence psychoterapeutických a psychologických
služeb v kraji
- absence n kterých typ služeb (nap . chrán né
bydlení, asisten ní služba, ranná pé e)
- nízká míra informovanosti ve ejnosti
o poskytovaných službách
- nejsou dostate n navázány kontakty poskytovatel
služeb s potencionálními zam stnavateli uživatel
- „ope ovávání“ klient p evažující nad podporou
- špatný management poskytovatel služeb
- nedostatek kvalifikovaného personálu ve službách (v
sociálních i zdrav.)
- neinformovanost odborník (v etn léka ) o možnostech
pomoci a o problematice mentáln postižených a duševn
nemocných
- nevyhran nost n kterých poskytovatel služeb
- malá vst ícnost administrativních pracovník sociálních
odbor obcí a jejich neprofesionální jednání
- nep im en vysoký po et ústavních za ízení
- nízká kvalifikace zam stnanc služeb
- nedostate ná schopnost poskytovatel služeb zajistit
finan ní prost edky
- existence služeb, které nenapl ují podmínky pro
akreditaci

- nejednotný výklad zákona a standard ú edníky
(správa sociálního zabezpe ení, obecní ú ady,
inspekto i kvality soc. služeb)
- nedostate né finan ní zdroje a zajišt ní pot eb
poskytovatel služeb a s tím související zánik
služeb
- nevhodné využití p ísp vku na pé i uživateli
služeb
- demotivující (antiintegra ní) prvky v zákon
o soc. službách (demotivace pracovat, nízké
úhrady za služby)
- nedostate né personální zajišt ní ú ad (obce,
ú ady práce,…) pro aplikaci nových zákon
o zam stnanosti, zákona o sociálních službách
- nedostate ná dopravní obslužnost v kraji
- p edsudky odborné i laické ve ejnosti o problematice
(o klientech a službách, možnostech,…)
- neochota blízkých klient (rodiny) pro navrácení
klient do p irozeného prost edí
- absence kontroly dodržování legislativy podporující
zam stnávání klient
- absence kontroly aplikace zákona o soc. službách
- nezájem uživatel a pe ovatel o n které typy
služeb
- neschopnost klient uhradit si pot ebné typy služeb
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Cíl 8.1: Zajistit dostupné sociální služby pro osoby s duševním onemocn ním
nebo s mentálním postižením
Popis:
Zajišt ní dostupnosti všech typ sociálních služeb pro osoby s mentální retardací nebo s duševní
nemocí a pro osoby o n pe ující.
Zd vodn ní:
Služby, které jsou v sou asné dob na území kraje poskytovány tvo í základní sí služeb pro uvedené
cílové skupiny uživatel služeb.
opat ení 8.1.1

Zajišt ní terénních sociálních služeb pro osoby s mentální
retardací nebo s duševní nemocí

stru ný popis opat ení

- zajišt ní pe ovatelské služby v terénu a domech pe ovatelskou
službou
- zajišt ní služby osobní asistence
- zajišt ní odleh ovacích služeb

p edpokládané dopady

- umožn ní co nejdelšího setrvání osob s mentální retardací nebo
s duševní nemocí v jejich p irozeném prost edí
- efektivn jší využití pobytových za ízení pro osoby s mentální
retardací nebo s duševní nemocí.

stru ný popis cílové skupiny

- osoby s mentální retardací nebo s duševní nemocí žijící ve svém
p irozeném prost edí
- osoby pe ující o blízké s mentální retardací nebo s duševní
nemocí

p edpokládané finan ní
náklady

viz náklady opat ení 21.1 – oblast služeb pro seniory náklady na
služby pro jednotlivé cílové skupiny nelze rozd lit

hlavní finan ní zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce, úhrady uživatel služeb

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé terénních sociálních služeb pro seniory v Ústeckém
kraji

asový horizont

pr b žn po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

opat ení 8.1.2

Zajišt ní dostupných ambulantních služeb
s mentální retardací nebo s duševní nemocí.

stru ný popis opat ení

- zajišt ní služeb odborného poradenství pro osoby s mentální
retardací nebo s duševní nemocí.
- zajišt ní ambulantní pé e o mentální retardací nebo s duševní
nemocí vyžadující pomoc druhé osoby (stacioná e)
- zajišt ní odleh ovacích služeb

p edpokládané dopady

- umožn ní co nejdelšího setrvání osob s mentální retardací nebo
s duševní nemocí. v jejich p irozeném prost edí
- efektivn jší využití pobytových za ízení pro seniory
- integrace osob s mentální retardací nebo s duševní nemocí do
spole nosti a na trh práce

stru ný popis cílové skupiny

- osoby s mentální retardací nebo s duševní nemocí žijící ve svém
p irozeném prost edí
- osoby pe ující o blízké s mentální retardací nebo s duševní
nemocí
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p edpokládané finan ní
náklady

p edpokládané celkové ro ní náklady 15 mil. K /pot ebná dotace
MPSV 4,5 mil. K (stav roku 2007)

hlavní finan ní zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce, úhrady uživatel služeb

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé ambulantních sociálních služeb pro osoby s mentální
retardací nebo s duševní nemocí

asový horizont

pr b žn po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

po
po
po
po

opat ení 8.1.3

Zajišt ní dostupných pobytových služeb pro osoby s mentální
retardací nebo s duševní nemocí

stru ný popis opat ení

- zajišt ní služeb domov se zvláštním režimem pro osoby
s mentální retardací nebo s duševní nemocí
- zvýšení dostupnosti služeb chrán ného bydlení pro osoby
s mentální retardací nebo s duševní nemocí
- transformace velkých pobytových za ízení pro pro osoby
s mentální retardací nebo s duševní nemocí na základ
zjišt ných pot eb na za ízení odpovídajícího typu

p edpokládané dopady

zvýšení kvality života osob s mentální retardací nebo s duševní
nemocí v pobytových za ízení

stru ný popis cílové skupiny

osoby s mentální retardací nebo s duševní nemocí se sníženou
sob sta ností

p edpokládané finan ní
náklady

p edpokládané celkové ro ní náklady 49 mil. K /minimální pot ebná
dotace MPSV 21 mil. K (stav roku 2007)
náklady na transformaci za ízení budou stanoveny na základ
zpracovaných projektových zám r

hlavní finan ní zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce, úhrady uživatel služeb, ESF
(transformace za ízení)

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé pobytových sociálních služeb pro osoby s mentální
retardací nebo s duševní nemocí

asový horizont
hodnotící indikátory

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

pr b žn po dobu platnosti plánu
po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

Cíl 8.2: Zajistit realizaci program zam ených na integraci ob an s duševní
nemocí a ob an s mentální retardací do spole nosti a na otev ený trh
práce
Popis:
Pomocí sociálních služeb (zejména sociáln terapeutické dílny a sociální rehabilitace) a dalších
program p ispívat k podpo e integrace osob s mentálním nebo zdravotním postižením nebo
s dušením onemocn ním k jejich pracovnímu za len ní do chrán ných pracoviš , nebo na otev ený
trh práce. Rozvojem jejich schopností a dovedností zvýšit jejich samostatnost, sob sta nost
a nezávislost a tím zvýšit možnosti za len ní se na otev ený trh práce a do spole nosti.
Zd vodn ní:
Pot eba integrace ob an se zdravotním postižením na otev ený trh práce stále stoupá a zájem o tyto
služby je velký. Lidé, kte í se mohou za lenit do trhu práce sou asn se zam stnáváním, získávají
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možnost kontaktu se spole ností, roste jejich sebev domí na samostatnost, napl ují pot ebu být
prosp šní. Je t eba zachovat již existující služby v této oblasti a pr b žn zvyšovat jejich dostupnost.
opat ení 8.2.1

Rozvoj chrán ných pracoviš pro osoby s mentální retardací
nebo s duševní nemocí

stru ný popis opat ení

- vytvo ení dostupné nabídky r zných forem pracovních možností
- tréninkových pracoviš a rozvoj chrán ných pracoviš pro
osoby, které se nemohou za lenit na otev eného trhu práce,
p esto však mají zájem pracovat

p edpokládané dopady

- zvýšený po et zam stnaných osob se zdravotním handicapem
- aktivizace osob se zdravotním handicapem
- zvýšení schopností a dovedností osob se zdravotním
handicapem
- zvýšení kvality života ob an se zdravotním handicapem
- rozvoj spolupráce poskytovatel sociálních služeb s komer ní
sférou

stru ný popis cílové skupiny

Lidé s t žším zdravotním postižením, kte í mají zúžené možnosti
za len ní se na otev ený trh práce a kte í se na otev ený trh práce
ani za lenit necht jí, ale mají zájem pracovat.

p edpokládané finan ní
náklady

Náklady opat ení budou stanoveny po zpracování projektových
zám r .

hlavní finan ní zdroje

ESF, MPSV, ú ady práce, Ústecký kraj, obce

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé sociálních služeb zam ených na podporu integrace
znevýhodn ných osob na trh práce, podnikatelské subjekty

asový horizont

pr b žn po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení /nových za ízení

opat ení 8.2.2

Vznik sociálních firem zam stnávajících ob any s duševním
onemocn ním,
mentálním
postižením,
nebo
s jiným
zdravotním handicapem

Stru ný popis opat ení

- Vytvá ení sociálních firem - tj. firem spl ujících dva hlavní cíle
podnikat a zam stnávat osoby znevýhodn né na b žném trhu
práce

p edpokládané dopady

-

stru ný popis cílové skupiny

- lidé s duševním onemocn ním
- lidé s mentálním postižením
- lidé s jiným zdravotním postižením

posílení samostatnosti a sob sta nosti osob s handicapem
zvýšení kvality života osob s handicapem
zvýšení možnosti udržitelnosti návazných sociálních služeb
rozvoj spolupráce poskytovatel sociálních služeb a komer ní
sférou

p edpokládané finan ní
náklady

Náklady budou stanoveny po zpracování projektových zám r .

hlavní finan ní zdroje

ESF, ú ady práce

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé sociálních služeb zam ených na podporu integrace
znevýhodn ných osob na trh práce, podnikatelské subjekty

asový horizont

2010
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hodnotící indikátory

po
po
po
po

opat ení 8.2.3

Zajišt ní podp rných, doprovodných služeb zam ených na
zlepšení p ipravenosti
osob s mentální retardací nebo
s duševní nemocí na zapojení do pracovního procesu

stru ný popis opat ení

- vytvo ení specifických vzd lávacích modul zam ených na
rozvoj sociálních a pracovních dovedností pro p ípravu
k pracovnímu uplatn ní
- vytvo ení tréninkových pracoviš pro nácvik
dovedností
pot ebných pro pracovní uplatn ní
- zajišt ní individuální podpory jednotlivých uživatel pro ešení
vznikajících v pr b hu vzd lávání a pracovního
problém
tréninku
- udržení stávajícího stavu a podpora rozvoje a zkvalit ování
služeb agentur podporovaného zam stnávání
- udržení stávajícího stavu a podpora rozvoje a zkvalit ování
služby sociální rehabilitace - podporovaného zam stnávání

p edpokládané dopady

- p ipravení uživatelé pro pracovní za len ní do chrán ných dílen
- p ipravení uživatelé pro pracovní za len ní na otev ený trh
práce
- zvýšení kvality života a aktivizace osob s mentálním nebo
zdravotním postižením nebo duševním onemocn ním

stru ný popis cílové skupiny

osoby s mentální retardací nebo s duševní nemocí

p edpokládané finan ní
náklady

programy sociáln terapeutických dílen: p edpokládané celkové
ro ní náklady 5,5 mil. K mil. K /minimální pot ebná dotace MPSV
3 mil. K
programy sociální rehabilitace: p edpokládané celkové ro ní
náklady 18,5 mil. K mil. K /minimální pot ebná dotace MPSV
8 mil. K
Náklady rozvojové ásti opat ení budou stanoveny po zpracování
projektových zám r .

hlavní finan ní zdroje

ESF, MPSV, ú ady práce, MŠMT, Ústecký kraj, obce

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé služeb pro osoby s mentální retardací nebo
s duševní nemocí ve spolupráci se zam stnavateli a ú ady práce

asový horizont
hodnotící indikátory

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

pr b žn po dobu platnosti plánu
po
po
po
po

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb
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9.

Oblast služeb pro osoby v p echodné sociální krizi (v etn problematiky
domácího násilí, týraných osob)

Popis sou asného stavu
Služby pro osoby v p echodné sociální krizi v Ústeckém kraji lze rozd lit do t í skupin.
Služby pro ob ti násilí, ob ti trestných in a domácího násilí. Poskytovatelem t chto služeb je
interven ní centrum a DONA centrum v Ústí nad Labem. Interven ní centrum na pomoc ob tem
domácího násilí má celokrajskou p sobnost.
Na pomoc ob tem katastrof a hromadných nešt stí se zam ují krizová centra v D ín , Ústí nad
Labem, Lounech a Litom icích.
V oblasti telefonické krizové pomoci v kraji p sobí linky d v ry v Ústí nad Labem a Most . Další
poradenství pro osoby v sociální krizi je poskytováno v za ízeních v Ústí nad Labem, Kadani,
Vejprtech, Lovosicích, Varnsdorfu, Rumburku, D ín , Most a Lounech. Jedná se o služby krizových
center a ob anských, resp. krizových poraden.
Vybrané statistické údaje
Ústecký kraj se vzhledem ke skladb obyvatelstva, sociáln -ekonomických pom r a mírou
nezam stnanosti, potýká dlouhodob s vyšší kriminalitou. V roce 2006 bylo v Ústeckém kraji
nahlášeno 277 p ípad týrání nebo zneužívání d tí.
Zdroj dat: SÚ
Od ledna roku 2007 platí zákon . 135/206 Sb., kterým se m ní n které zákony v oblasti ochrany
p ed domácím násilím. V období leden – zá í 2007 Interven ní centrum pro pomoc ob tem domácího
násilí eviduje v Ústeckém kraji 51 p ípad vykázání a 552 kontakt . Nejv tší po et vykázání je na
Chomutovsku (23 p ípady), nejmenší na Litom icku a Mostecku (po dvou p ípadech). Po et
nahlášených p ípad vykázání však nevypovídá o po tu skute ných p ípadech domácího násilí. Na
po et vykázání má p ímý vliv p ístup policie v konkrétní lokalit k p ípad m domácího násilí.
Domácí násilí - po et p ípad vykázání nahlášených za období leden - zá í 2007
okres
po et
hlášených
p ípad
vykázání

D

ín

5

Chomutov

Litom ice

Louny

Most

Teplice

Ústí nad
Labem

Ústecký
kraj
celkem

23

2

6

2

5

10

51

zdroj dat: statistika interven ního centra

Ústecký kraj
- 55 -

P íloha . 11 k usnesení . 72/22Z/2007
St edn dobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 - 2011

SWOT analýza
-

-

-

silné stránky

slabé stránky

znalost problematiky a praktické zkušenosti
pracovní skupina je tvo ena poskytovateli
a zadavateli
navázaná spolupráce, vytvá í se funk ní systém
organizace mají schopnost improvizace
zkušenosti z místních komunitních plán
podpora Ústeckého kraje
profesní image organizací i zástupc v pracovní skupin

- chybí n které typy služeb, je jich malé množství, není
respektován po et a pot eby obyvatel
- nejistota ve financování, nedostatek financování,
financování je krátkodobé
- špatná dosažitelnost specifických služeb
- málo jsou využívány zdroje z EU
- nedostatek kvalitních pracovník
- není sí služeb, chybí zmapovanost, chybí informovanost,
vše je teprve v za átku
- spolupráce poskytovatel , zadavatel a dalších subjekt
je teprve za ínající (Policie R, orgány sociáln -právní
ochrany d tí, sociální odbory,vzd lávací instituce,
dávkový systém)

p íležitosti

rizika

Ústecký kraj využívá p íležitostí pro podporu
sociálních služeb (vzd lávání, financování,
koordinace)
finan ní zdroje z EU
možnost vzniku nových služeb - služby chybí, kraj
má zájem
Ústecký kraj vytvá í plán
existence plánování na místní úrovni
p eshrani ní spolupráce
vznik interdisciplinárních tým v n kterých lokalitách pro
n které cílové skupiny
inspekce kvality

- nekompetentnost inspektor , ú edník , posuzovatel ,
donátor
- nedostatek financí
- nezájem politických stran
- nespolupráce obcí
- rozloha, špatn dostupná místa, náro nost
koordinace a propojení
- inspekce kvality sociálních služeb
- nezískání registrace
- individualismus, nespolupráce, vlastní zájmy
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Cíle a opat ení
Cíl 9.1: Zajistit dostupné služby pro osoby nacházející se v p echodné sociální
krizi
Popis:
Zajišt ní dostupných služeb pro osoby nacházející se v sociální p echodné krizi a v obtížných
životních situacích. Zajišt ní koordinace t chto služeb s aktivitami orgán ve ejné správy (zejména
obecních ú ad ) a organiza ních služek státu ( zejména Policie R).
Zd vodn ní:
Ze SWOT analýzy vyplývá, že v oblasti krizové pomoci je hlavním nedostatkem malá koordinace
díl ích aktivit. Dále je ze SWOT analýzy patrná absence d tského krizového centra.
opat ení 9.1.1

Zajišt ní služeb krizové pomoci na základ
poskytovatel služeb, ú ad a dalších složek

stru ný popis opat ení

zajišt ní dostupných služeb:
- krizových center
- interven ního centra
- telefonických linek pomoci
- vytvá ení interdisciplinárních tým pro pomoc osobám v krizi

p edpokládané dopady

-

spolupráce

prevence relapsu a nár stu duševních poruch
vytvo ení d stojných podmínek pro život osob, d tí a rodin
prevence rizikového chování
prevence rozvoje a nár stu sociáln patologických jev ve
spole nosti
prevence kriminality
zmírn ní dopadu krize
motivace k aktivnímu spolupodílení se uživatele na ešení krize
rozvoj interdisciplinární spolupráce

stru ný popis cílové skupiny

- osoby v psychosociální krizi
- ob ti domácího násilí a trestných in
- osoby týrané a zneužívané

p edpokládané finan ní
náklady

p edpokládané celkové ro ní náklady 8 mil. K /minimální pot ebná
dotace MPSV 5 mil. K

hlavní finan ní zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce

p edpokládaní realizáto i
opat ení
asový horizont
hodnotící indikátory/
p edpokládané výstupy

poskytovatelé služeb krizové pomoci v kraji
pr b žn po dobu platnosti plánu
indikátory: po et uživatel služeb
po et nových klient
po et úkon
po et za ízení (služeb)/nových služeb
po et interdisciplinárních tým
výstupy:
p íklady dobré praxe mezioborové a mezisektorové
pomoci osobám v sociální krizi

Ústecký kraj
- 57 -

P íloha . 11 k usnesení . 72/22Z/2007
St edn dobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 - 2011
opat ení 9.1.2

Zajišt ní dostupné sít odborných poradenských služeb pro
osoby v nep íznivé situaci

stru ný popis opat ení

zajišt ní dostupných služeb
- ob anských poraden
- manželských a rodinných poraden
- poraden pro ob ti trestných in
- poraden pro osoby ohrožené domácím násilím
- krizových poraden

p edpokládané dopady

-

prevence rozvoje a chronizace krize
prevence rizikového chování
prevence kriminality
zmírn ní dopadu krize
motivace klient k aktivnímu spolupodílení se na ešení krize
zvýšení kompetencí klient pro ešení životních situací

stru ný popis cílové skupiny

osoby, které pot ebují získat odborné informace, které jim
napomohou k ešení jejich krizové situace.

p edpokládané finan ní
náklady

p edpokládané celkové ro ní náklady 11 mil. K /minimální pot ebná
dotace MPSV 6 mil. K

hlavní finan ní zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé služeb odborného sociálního poradenství

asový horizont

pr b žn po dobu platnosti plánu

hodnotící indikátory

po
po
po
po

opat ení 9.1.3

Zajišt ní p ipravenosti pro poskytnutí pomoci p i hromadných
nešt stích a katastrofách

stru ný popis opat ení
p edpokládané dopady
stru ný popis cílové skupiny

et
et
et
et

uživatel služeb
nových klient
úkon
za ízení (služeb)/nových služeb

- koordinace aktivit pomáhajících organizací
- p íprava tým a koordinátor pro pomoc p i odstra ování škod
p ipravené týmy a koordináto i pro poskytnutí
hromadných nešt stích a katastrofách

pomoci

- osoby zasažené p írodními katastrofami nebo
v souvislosti s hromadným nešt stím
- pracovníci pomáhajících profesí.
- pracovníci pomáhajících tým a jejich koordináto i.

pi

ohrožené

p edpokládané finan ní
náklady

bude stanoveno na základ navržených aktivit

hlavní finan ní zdroje

MPSV, Ústecký kraj, obce

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé služeb krizové pomoci a dobrovolnická centra ve
spolupráci s orgány ve ejné správy

asový horizont
hodnotící indikátory/
p edpokládané výstupy

pr b žn po dobu platnosti plánu
indikátory: po et aktivit
po et ú astník
výstupy: systém koordinace a p ípravy
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St edn dobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 - 2011
opat ení 9.1.4

Zpracování projektového zám ru krizového centra pro d ti
a mládež s psychickými problémy

stru ný popis opat ení

- analýza pot eb
- zpracování projektového zám ru krizového centra (za ízení
zam eného na poskytování pomoci d tem, mládeži a jejich
rodinám v nep íznivých životních situacích, kterou nedokáží
p ekonat obvyklým zp sobem)
- realizace pilotní fáze projektu

p edpokládané dopady

- zmírn ní dopadu krizí na klienta a jeho okolí
- eliminace p í in poruch chování
- posilování
pozitivních
rodinných
vazeb,
rodi ovských
rolí,vrstevnických vztah
- zkvalit ování životních hodnot d tí a mládeže
- Stabilizace zdravotního stavu a prevence relapsu nemoci

stru ný popis cílové skupiny

d ti a mládež s psychickými problémy, jejich rodi e a blízcí

p edpokládané finan ní
náklady

v rámci implementace st edn dobého plánu

hlavní finan ní zdroje

Finan ní mechanismus EHP - Norsko

p edpokládaní realizáto i
opat ení

poskytovatelé krizových a poradenských služeb, zástupci ve ejné
správy a za ízení zdravotní pé e v rámci pracovní skupiny

asový horizont
p edpokládané výstupy

2008
zpracovaný projektový zám r

Seznam použitých zkratek:
ESF Evropský sociální fond
MPSV Ministerstvo práce a sociálních v cí
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy
ROP Regionální opera ní program
SÚ eský statistický ú ad
SF EU strukturální fondy Evropské unie
EU Evropská unie
EHP Evropský hospodá ský prostor
NUTS 2 statistická územní jednotka region soudržnosti (Ústecký a Karlovarský kraj)
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