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

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 21. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 26. 9. 2007 od 10:00 hodin do 15:50 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/21Z/2007
Schválení programu a stanoviska občanů k projednávaným otázkám
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 21. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
(Hlasování: 41 – 2 – 6) návrh byl přijat
Usnesení č. 2/21Z/2007
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi ve složení:
1.
Ing. Jan Řehák (ODS) – předseda návrhové a volební komise
2.
Ing. Otakar Šašek (ČSSD)
3.
JUDr. Jan Michalec (KSČM)
(Hlasování: 49 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 3/21Z/2007
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.
PaedDr. Petra Brázdu
2.
Ing. René Budjače
(Hlasování: 49 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 4/21Z/2007
Změna Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
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upravené znění Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů zastupitelstva kraje dle
přílohy předloženého materiálu s tím, že upravený Jednací řád Zastupitelstva Ústeckého kraje a
výborů zastupitelstva kraje nabývá účinnosti bezodkladně po jeho schválení Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
(Hlasování: 46 – 0 – 3) návrh byl přijat
Usnesení č. 5/21Z/2007
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 32/4Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
2. Usnesení č. 17/9Z/2005 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2006
3. Usnesení č. 50/11Z/2006/A)2.,3.,4.,6. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
4. Usnesení č. 32/12Z/2006 Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2007 – 2011
5. Usnesení č. 50/12Z/2006/B)1. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
6. Usnesení č. 67/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
7. Usnesení č. 34/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
8. Usnesení č. 38/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
9. Usnesení č. 53/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
10. Usnesení č. 54/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
11. Usnesení č. 58/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
12. Usnesení č. 26/17Z/2006 Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým
krajem v oblasti školství
13. Usnesení č. 38/17Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
14. Usnesení č. 43/17Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
15. Usnesení č. 63/17Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
16. Usnesení č. 66/17Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
17. Usnesení č. 67/17Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
18. Usnesení č. 81/17Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
19. Usnesení č. 82/17Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
20. Usnesení č. 45/18Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
21. Usnesení č. 49/18Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
22. Usnesení č. 11/19Z/2007 Finanční příspěvek Ústeckého kraje na činnost jednotek Sborů
dobrovolných hasičů obcí
23. Usnesení č. 20/19Z/2007 Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým
krajem v oblasti školství
24. Usnesení č. 21/19Z/2007 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku žadatelům podle
„Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“
25. Usnesení č. 26/19Z/2007 Transformace nemocnic v Ústeckém kraji - I. Návrh na změnu
stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s.
26. Usnesení č. 27/19Z/2007 Transformace nemocnic v Ústeckém kraji - II. Návrh na
zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a.s. a majetkové účasti
Ústeckého kraje peněžitým vkladem
27. Usnesení č. 28/19Z/2007 Transformace nemocnic v Ústeckém kraji - III. Změna
rozhodnutí o nepeněžitém vkladu nemovitostí ve vlastnictví Ústeckého kraje do
společnosti Krajská zdravotní, a.s.
28. Usnesení č. 29/19Z/2007 Transformace nemocnic v Ústeckém kraji - IV.Darování
movitého majetku nemocničním příspěvkovým organizacím
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29. Usnesení č. 32/19Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
30. Usnesení č. 33/19Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
31. Usnesení č. 36/19Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
32. Usnesení č. 37/19Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
33. Usnesení č. 39/19Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
34. Usnesení č. 41/19Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
35. Usnesení č. 42/19Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
36. Usnesení č. 44/19Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
37. Usnesení č. 47/19Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
38. Usnesení č. 48/19Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
39. Usnesení č. 51/19Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
40. Usnesení č. 52/19Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
41. Usnesení č. 15/20Z/2007 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
42. Usnesení č. 16/20Z/2007/B),D) Petice občanů proti dálničnímu přivaděči centrem
Děčína
43. Usnesení č. 17/20Z/2007 Petice občanů k prodeji domů Českobratrská č.p.2942,
č.p.2943, č.p.2944
44. Usnesení č. 18/20Z/2007 Stvrzení žádosti k projektu z fondu malých projektů v rámci
programu INTERREG IIIA – „Česko-německý slovník pro záchranáře“
45. Usnesení č. 37/20Z/2007 Dodatek ke Smlouvě o úvěru
46. Usnesení č. 39/20Z/2007 Odkup akcií RRA ÚK a.s.
47. Usnesení č. 49/20Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
48. Usnesení č. 54/20Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
49. Usnesení č. 55/20Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
50. Usnesení č. 63/20Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
51. Usnesení č. 66/20Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
52. Usnesení č. 67/20Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
53. Usnesení č. 70/20Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
54. Usnesení č. 74/20Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
55. Usnesení č. 76/20Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
56. Usnesení č. 77/20Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
57. Usnesení č. 82/20Z/2007/B)2. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
58. Usnesení č. 84/20Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
59. Usnesení č. 86/20Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
60. Usnesení č. 95/20Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
61. Usnesení č. 96/20Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
B)

schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 38/7Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 12. 2007
2. Usnesení č. 55/8Z/2005/A)1.,2.,5.,B)1. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
na 31. 12. 2007
3. Usnesení č. 45/11Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 12. 2007
4. Usnesení č. 50/11Z/2006/A)1. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 30. 6. 2008
5. Usnesení č. 64/12Z/2006/1. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 12. 2007
6. Usnesení č. 47/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 12. 2007
7. Usnesení č. 60/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 12. 2007
8. Usnesení č. 65/17Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 12. 2007
9. Usnesení č. 54/18Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 12. 2007
10. Usnesení č. 40/19Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 30. 11. 2007
11. Usnesení č. 43/19Z/2007 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 10. 2007
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12. Usnesení č. 13/20Z/2007 Realizace pilotního projektu hejtmana Ústeckého kraje na
podporu vzdělávání žáků v technických oborech pro studium VŠ technického zaměření v
okrese Chomutov Účelová dotace na realizaci projektového záměru využití 3.
nadzemního podlaží v budově detašovaného pracoviště Fakulty strojní ČVUT
v Chomutově na 15. 9. 2007
13. Usnesení č. 25/20Z/2007 Návrh na poskytnutí dotace z Programu rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2007 na 31. 10. 2007
14. Usnesení č. 26/20Z/2007 Návrh dodatku ke smlouvě již poskytnuté dotace z Programu
rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006 na 31. 10. 2007
(Hlasování: 41 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 6/21Z/2007
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje svolat pracovní jednání zastupitelů Ústeckého
kraje věnované drážní dopravní obslužnosti.
Termín: do 6. 11. 2007
(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 7/21Z/2007
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na v ědo mí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 31. 5. 2007 do 29. 8. 2007.
(Hlasování: 46 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 8/21Z/2007
Zpráva ředitelky o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitelky Mgr. Lydie Šťastné o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(Hlasování: 39 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 9/21Z/2007
Zpráva o stavu požární ochrany v Ústeckém kraji za rok 2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany za rok 2006 v Ústeckém kraji.
(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 10/21Z/2007
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) v o l í
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tohoto kandidáta:
Jiřího Nehybu, nar. 16. 4. 1932, bytem Na Urbance 1664, Roudnice nad Labem,
(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat
B) v o l í
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tohoto kandidáta:
JUDr. Václava Pokorného, nar. 27. 10. 1947, bytem Tichá 121, Děčín.
(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat
C) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí
nad Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 4. 10. 2007
(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 11/21Z/2007
Návrh pana Martina Beneše č.ev. 120375/2007 ze dne 28. 6. 2007 na projednání záležitostí
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b ere na vědo m í
1 . dopis pana Martina Beneše č.ev. 120375/2007 ze dne 28.6.2007, Usnesení Krajského
soudu v Ústí nad Labem značky 15 Ca 164/2005, Rozsudek Krajského soudu v Ústí
nad Labem značky 15 Ca 196/2006 a dopis veřejného ochránce práv panu Beneši zn.
485/2006/VOP/ZS ze dne 9. 7. 2007
2. doporučení Rady Ústeckého kraje věnovat při projednávání jednacího řádu pozornost
návrhu pana Beneše na podrobnou úpravu realizace práv občanů na zasedání
zastupitelstva v kontextu s výkladem obsaženým v rozhodnutí Krajského soudu v Ústí
nad Labem značky 15 Ca 196/2006.
B) vyjadřuje se,
že jednáním souvisejícím se soudním sporem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad
Labem pod spisovou značkou 15 Ca 164/2005 a 15 Ca 196/2006 nedošlo :
a)
k zneužití pravomoci veřejného činitele orgány kraje a právním zástupcem kraje,
b)
k zneužití veřejných prostředků orgány kraje,
c)
ke korupčnímu jednání orgánů kraje,
tak, jak jej popisuje pan Martin Beneš v podání ze dne 28. 6. 2007 č.ev.
120375/2007.
C) od mítá
návrh pana Beneše na předání věci zneužití veřejných prostředků orgány kraje tak, jak jej
popisuje v podání ze dne 28. 6. 2007 č.ev. 120375/2007 k projednání orgány činnými
v trestním řízení.
(Hlasování: 36 – 0 – 12) návrh byl přijat
Usnesení č. 12/21Z/2007
Smlouva o společném postupu při zadání zakázky na provozování veřejné železniční regionální
dopravy Liberec – Zittau – Varnsdorf – Rybniště/Seifhennersdorf
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
podle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném
znění, o uzavření smlouvy o společném postupu při zadávání zakázky na provozování veřejné
železniční regionální dopravy na trati Liberec – Zittau – Varnsdorf – Rybniště/Seifhennersdorf
(KBS 236/ČD 089) ve znění přílohy č. 1 a) a 1 b) tohoto materiálu.
(Hlasování: 48 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 13/21Z/2007
Úprava zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, upravené znění Zásad pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
(Hlasování: 49 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 14/21Z/2007
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Radku Vonkovi, náměstku a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh na zvýšení
objemu finančních prostředků pro odměny obcím v Krajském kole Vesnice roku 2008
v návrhu rozpočtu 2008
Termín:
(Hlasování: 42 – 1 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 15/21Z/2007
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bod 15 a.

Žádost města Vejprty o finanční příspěvek na rekonstrukci střešního pláště na objektu
Městského úřadu Vejprty
rozhodlo
1. výjimce ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci fondu
hejtmana Ústeckého kraje v čl. 4 odst. 4.5.
2. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tomuto městu z Fondu hejtmana:
žadatel: Město Vejprty
IČ: 00262170
sídlo: Tylova 870/6, Vejprty, 431 91
výše dotace: 3 700 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce střešního pláště na objektu MěÚ Vejprty
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bod 15 b.

Žádost Krušnohorského klubu o finanční příspěvek na Krušnohorskou bílou stopu
rozhodlo
o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tomuto žadateli z Fondu hejtmana:
žadatel: Krušnohorský klub
IČ: 27030032
sídlo: Rooseveltova 218, Osek, 417 05
výše dotace: 400 000,- Kč
název projektu (akce): Krušnohorská bílá stopa
bod 15 c.

Žádost o finanční příspěvek obce Kostomlaty pod Milešovkou na výměnu oken v budově
rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, této obci z Fondu hejtmana:
žadatel: Obec Kostomlaty pod Milešovkou
IČ: 00266396
sídlo: Lhenická 310, Kostomlaty pod Milešovkou, 417 54
výše dotace: 440 000,- Kč
název projektu (akce): Výměna oken v budově ZŠ
bod 15 d.

Žádost o finanční příspěvek sportovního klubu Chomutov NH o.s. na rekonstrukci
multifunkčního sportovního areálu DUHA v Chomutově
rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tomuto žadateli z Fondu hejtmana:
žadatel: Sportovní klub Chomutov NH
IČ: 68435517
sídlo: Březenecká 4689/617, Chomutov, 430 03
výše dotace: 1 500 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce multifunkčního sportovního areálu DUHA
bod 15 e.

Žádost o finanční příspěvek TJ VTŽ Chomutov na činnost a sportovní vybavení oddílu a opravu
sportovního domu
rozhodlo
o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tomuto žadateli z Fondu hejtmana:
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žadatel: TJ VTŽ Chomutov
IČ: 00483206
sídlo: Mánesova 1999, Chomutov. 430 01
výše dotace: 600 000,- Kč
název projektu (akce): Sportovní vybavení oddílu a oprava sportovního domu
bod 15 f.

Žádost o finanční příspěvek Statutárního města Chomutov na podporu mladých umělců a
Fondu ohrožených dětí Klokánek
rozhodlo
1. výjimce ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci fondu
hejtmana Ústeckého kraje v čl. 4 odst. 4.5.
2. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tomuto městu z Fondu hejtmana:
žadatel: Statutární město Chomutov
IČ: 00261891
sídlo: Zborovská 4602, Chomutov, 430 28
výše dotace: 340 000,- Kč
název projektu (akce): Chomutovská noc módy
bod 15 g.

Žádost o finanční příspěvek Občanského sdružení pro sport a zdraví Chomutov na podporu
mládežnického sportu a volnočasových aktivit Chomutovské mládeže
rozhodlo
o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tomuto žadateli z Fondu hejtmana:
žadatel: Občanské sdružení pro sport a zdraví Chomutov
IČ: 27023851
sídlo: Tomáše ze štítného 5520, Chomutov, 430 01
výše dotace: 2 500 000,- Kč
název projektu (akce): Vodní atrakce
bod 15 h.

Žádost o finanční příspěvek Automotoklubu RPR Most na výstavba dětského dopravního hřiště
rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tomuto žadateli z Fondu hejtmana:
žadatel: Automotoklub RPR Most
IČ: 68455925
sídlo: Radniční 3, Most, 434 01
výše dotace: 980 000,- Kč
název projektu (akce): Dětské dopravní hřiště

8

bod 15 i.

Žádost o finanční příspěvek Autodromu Most a.s. na dostavbu propojovací komunikace ke
kruhové kluzné ploše
rozhodlo
o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tomuto žadateli z Fondu hejtmana:
žadatel: Autodrom Most a.s.
IČ: 25419048
sídlo: Tvrzova 5, Most, 434 01
výše dotace: 820 000,- Kč
název projektu (akce): Dostavba propojovací komunikace ke kruhové kluzné ploše
bod 15 j.

Návrh udělených odměn obcím vyhodnoceným v krajském kole soutěže Vesnice roku 2007
schvaluje
poskytnutí odměn obcím vyhodnoceným v krajském kole soutěže Vesnice roku 2007 ve
výši:
Vědomice 100 tis. Kč
Horní Podluží 90 tis. Kč
Mnetěš 20 tis. Kč
Dobříň 20 tis. Kč
dle § 36, odst.1 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v celkové výši
230 000,- Kč z Fondu hejtmana.
(Hlasování: 36 – 1 – 11) návrh byl přijat
Usnesení č. 16/21Z/2007
Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku na ÚPD
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. prodloužení termínu
dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování,
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace těmto projektům:
1 . Územní plán obce Kyškovice, okres Litoměřice do 31. 12. 2007
2 . Zpracování územně plánovací dokumentace obce Markvartice, okres Děčín do
30. 9. 2008
3. Územní plán obce Vilémov, okres Chomutov do 31.12.2007
(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 17/21Z/2007
Program obnovy venkova 2007 - změna IČ
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
9

sch valuje
změnu identifikačních údajů Svazku obcí Českého Švýcarska, příjemce dotace z Programu
obnovy venkova Ústeckého kraje 2007
ze: Svazek obcí Českého Švýcarska
Růžová č.p. 60
407 14 Arnoltice
IČ: 71234772
na: Svazek obcí Českého Švýcarska
Růžová č.p. 60
407 14 Arnoltice
IČ: 72744901
(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 18/21Z/2007
Revokace usnesení ZÚK 21/20Z/2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 21/20Z/2007 za dne 27. 6. 2007.
B) ro zho d u j e
o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Programu rozvoje
ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2007 dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu pro níže uvedený subjekty a projekty:
1. Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 23 Ústí nad Labem
IČ 00 08 15 31
Projekt „Úpravy v Bertině údolí“
Výše dotace: 300 000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
2. Schola Humanita Litvínov, Ukrajinská 379, 436 64 Litvínov,
IČ 00 83 23 75
Projekt „Ekologická výchova bez hranic“
Výše dotace: 30 000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
3. Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov,
IČ 00 26 60 27
Projekt „Naučná stezka Tesařova cesta – Šumný důl“
Výše dotace: 190 000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
4. Základní škola Osek, Hrdlovská 662, 417 05 Osek,
IČ 49 08 70 11
Projekt: „Voda“ a „Odpady“
Výše dotace: 20 000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu

10

C) uk ládá
1) Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci „Smluv o
poskytnutí neinvestiční dotace“ schválených dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 22. 10. 2007
2) Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat „Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace“ schválené dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 12. 11. 2007
(Hlasování: 47 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 19/21Z/2007
Dotační program poskytování podpor na hospodaření v lesích
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) ro zho d u j e
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, v rámci „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích
v Ústeckém kraji na roky 2007-2009“ o uzavření „Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace“,
v souladu se vzorem obsaženým v příloze č. 2 tohoto usnesení schváleným pod bodem B)
tohoto usnesení, s těmito subjekty : ) tohoto usnesení s těmito subjekty:
1. Obec Valkeřice, Valkeřice 299, 407 25 Valkeřice, IČ 00555967
Výše příspěvku 26 200,- Kč
2. Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČ 00264466
Výše příspěvku 47 440,- Kč
3. Obec Lubenec, Podbořanská 51, 439 83 Lubenec, IČ 00261173
Výše příspěvku 10 800,- Kč
4. Obec Arnoltice, Arnoltice 34, 405 02 Děčín, IČ 00261971
Výše příspěvku 26 850,- Kč
5. Flegl Martin, 23 Flemington str. 2176 NSW, ST. John’s park, Austrálie, zastoupený
JUDr. Janem Vebrem v plné moci
Výše příspěvku 193 050,- Kč
6. Obec Blatno, Blatno 1, 430 01 Chomutov, IČ 00261807
Výše příspěvku 411 690,- Kč
7. Město Vroutek, Náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek, IČ 00265705
Výše příspěvku 194 400,- Kč
8.

Obec Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny, IČ 00265934
Výše příspěvku 379 560,- Kč

9.

Město Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry, IČ 265080
Výše příspěvku 63 000,- Kč

10. OBEC FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ, Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23
Františkov nad Ploučnicí, IČ 00555941
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Výše příspěvku 31 400,- Kč
11. STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1, 434 69 Most, IČ 00266094
Výše příspěvku 1 716 830,- Kč
12. Město Jirkov, Náměstí Dr.E.Beneše 1, 431 11 Jirkov, IČ 00261904
Výše příspěvku: 2 196 778,- Kč
13. Obec Chuderov, Chuderov 63, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 00266809
Výše příspěvku: 63 190,- Kč
14. OBEC MERBOLTICE, Merboltice 53, 405 02, IČ 00555959
Výše příspěvku: 29 100,- Kč
15. Brožová Marie, nar. 9. 1. 1951, V Lipovci 3113, 276 01 Mělník
Výše příspěvku: 28 400,- Kč
16. OBEC HUNTÍŘOV, Huntířov 126, 405 02 Děčín, IČ 00261360
Výše příspěvku: 26 920,- Kč
17. Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, IČ 00261289
Výše příspěvku: 11 700,- Kč
18. Košťany Holdings spol. s r. o., Lidická 60, 417 23 Košťany, IČ 25006371
Výše příspěvku: 914 233,- Kč
19. OBEC MÍSTO, Místo 81, 431 58 Místo, IČ 00262048
Výše příspěvku: 52 450,- Kč
20. Obec Kámen, Kámen 40, 407 13 Ludvíkovice, IČ 00832189
Výše příspěvku: 34 550,- Kč
21. Obec Ludvíkovice, Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice, IČ 00831964
Výše příspěvku: 90 760,- Kč
22. OBEC RŮŽOVÁ, Růžová 60, 405 02 Děčín, IČ 00556017
Výše příspěvku: 12 360,- Kč
23. Obec Snědovice, Snědovice 99, 411 74 Snědovice, IČ 00264385
Výše příspěvku: 138 600,- Kč
24. OBEC HEŘMANOV, Heřmanov 13, 405 02 Děčín, IČ 00261327
Výše příspěvku: 281 350,- Kč
25. OBEC MALŠOVICE, Malšovice 16, 405 02 Malšovice, IČ 00261548
Výše příspěvku: 266 790,- Kč
26. Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace, Bynovská 74/20, 405 02 Děčín, IČ 47274760
Výše příspěvku 1 032 609,- Kč
27. Lesy Jezeří, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov, IČ 25029967
Výše příspěvku 680 880,- Kč
28. Město Velký Šenov, Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov, IČ 00261734
Výše příspěvku 38 600,- Kč
29. Město Úštěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk, IČ 00264571
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Výše příspěvku 707 920,- Kč
30. Obec Bžany, Bžany 50, 415 01 Bžany, IČ 00266264
Výše příspěvku 81 000,- Kč
a to v rozsahu podle předložených žádostí o podporu uvedených v příloze č. 3 tohoto
usnesení, pokud bude splněna podmínka souhlasného vyjádření Komise ve smyslu čl. 88
odstavec 3 Smlouvy o ES k Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích
v Ústeckém kraji na roky 2007-2009..
B) schvaluje
Vzor „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“ obsažený v příloze č. 2 tohoto usnesení.
C) uk ládá
1) Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci „Smluv o
poskytnutí neinvestiční dotace“ schválených dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: do čtrnácti dnů od splnění podmínky souhlasného vyjádření Komise ve
smyslu čl. 88 odstavec 3 Smlouvy o ES k Programu poskytování podpor
na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007-2009
2) Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat „Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace“ schválené dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: do 20ti dnů od splnění podmínky souhlasného vyjádření Komise ve smyslu
čl. 88 odstavec 3 Smlouvy o ES k Programu poskytování podpor na
hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007-2009
(Hlasování: 42 – 0 – 4) návrh byl přijat
Usnesení č. 20/21Z/2007
Stanovení data uznatelných nákladů ke schváleným veřejným podporám (dotacím) z Programu
rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na rok 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sta no vuje
datum účinnosti uznatelných nákladů pro dotační smlouvu z Programu směrů rozvoje
zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na rok 2007, dle přílohy č.1 tohoto
materiálu, dotace poskytnuté usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/20Z/2007 pro
níže uvedený subjekt:
Krajská agrární komora Ústeckého kraje
IČ: 70914214, se sídlem OVO-FRUKT, s.r.o., 434 01 Most – Vtelno
ke dni 4.1.2007.
(Hlasování: 45 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 21/21Z/2007
Návrh podpory zápisu Českosaského Švýcarska do Přírodního seznamu Světového dědictví
UNESCO
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) podporuje
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snahu o otevření veřejné diskuse o možnosti zapsání Českosaského Švýcarska do Přírodního
seznamu Světového dědictví UNESCO a schvaluje zapojení Ústeckého kraje do navazujících
jednání.
B) ukládá
Radku Vonkovi náměstkovi a zástupci hejtmana ÚK zajistit vyhodnocení možných přínosů,
omezení a užitků pro dotčená města a obce, a předložit návrh na usnesení ve věci podpory
včetně návrhu osob, které se budou na jednáních o přípravě tohoto zápisu za Ústecký kraj
podílet.
Termín: 31. 12. 2007
(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č.22/21Z/2007
Návrh na projednání dotací Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a prodloužení termínu
dokončení projektů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu kraje podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ pro
subjekt a projekt :
1. Obec Mnetěš
IČO: 00264075
Sídlo: Mnetěš č.p. 28, 413 01 Roudnice nad Labem
Projekt: podpora stavby „Výstavba vodovodu a kanalizace“
Výše dotace: 1 400 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
2. Obec Jimlín
IČO: 00556327
Sídlo: Jimlín č.p. 7, 440 01 Louny
Projekt: vypracování zadávací dokumentace stavby „Kanalizace Jimlín – Zeměchy, II. a
III. etapa“
Výše dotace: 550 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
3. Obec Velké Březno
IČO: 00267139
Sídlo: Děčínská č.p. 211, 403 23 Velké Březno
Projekt:
vypracování dokumentace „Vodohospodářská
studie
Velkobřezensko “
Výše dotace: 308 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu

Mikroregion

4. Obec Tisá
IČO: 00267082
Sídlo: 403 36 Tisá č.p. 205
Projekt: vypracování dokumentace pro ÚŘ a SŘ stavby „Tisá – meliorační hlavník
k rybníku Kačák“
Výše dotace: 110 335 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
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5. Město Budyně nad Ohří
IČO: 00263427
Sídlo: Mírové nám. č.p. 65, 411 18 Budyně nad Ohří
Projekt: vypracování dokumentace „Budyně nad Ohří – protipovodňová opatření - Studie
proveditelnosti“
Výše dotace: 259 229 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
6. Obec Malé Žernoseky
IČO: 00526045
Sídlo: Zahradní č.p. 245, 410 02 Lovosice
Projekt: vypracování dokumentace „Studie odkanalizování území obce Malé Žernoseky“
Výše dotace: 126 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
7. Obec Libouchec
IČO: 00266833
Sídlo: Libouchec č.p. 211, 403 35 Libouchec
Projekt: vypracování dokumentace „Záchytný protipovodňový systém“
Výše dotace: 49 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
8. Obec Jetřichovice
IČO: 00261394
Sídlo: 407 16 Jetřichovice č.p. 24
Projekt: realizace stavby „Jetřichovice – Vysoká Lípa, prodloužení vodovodu“
Výše dotace: 172 429 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
9. Obec Chuderov
IČO: 00266809
Sídlo: Chuderov č.p. 63, 400 02 Ústí nad Labem
Projekt: podpora stavby „Jímání dešťových vod“
Výše dotace: 700 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
B) schvaluje
uzavření smlouvy o navýšení již poskytnuté dotace z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje, z rozpočtu kraje podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK,“takto:
10. Ke smlouvě č. 13/2005/FVH, uzavřenou s obcí Kunratice, dodatek č. 3 o navýšení
poskytnuté dotace o 1 095 184 Kč, a to ze 277 000 Kč na 1 371 184 Kč a o změně termínu
dokončení projektu z 30. 6. 2007 na 30. 11. 2008
11. Ke smlouvě č. 34/2005/FVH, uzavřenou s obcí Vrutice, dodatek č. 2 – změna termínu
dokončení projektu ze dne 31.7. 2007 na 30. 11. 2007.
Poskytnutí dotací a změna charakteru poskytnuté dotace je podmíněno uzavřením smluv,
jejichž návrhy jsou obsaženy v příloze č. 4 tohoto usnesení.
(Hlasování: 43 – 0 – 1) návrh byl přijat
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Usnesení č. 23/21Z/2007
Dotační program „Sport a volný čas 2007“ – přidělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na projekt osobě:
příjemce dotace: HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM
IČ: 44227116
sídlo: Masarykova 232, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu: Kropáčkův memoriál – 35. ročník

B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007

(Hlasování: 43 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 24/21Z/2007
Dotační program „Sport a volný čas 2008“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
dotační program „Sport a volný čas 2008“ dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.

B)

rozhodlo
o vyhlášení dotačního programu „Sport a volný čas 2008“.

C)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci částí A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007

(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 25/21Z/2007
Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o sloučení
1 . příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Gymnázium, Bílina, Břežanská 9, příspěvková organizace
Sídlo: Bílina, Břežanská 9, PSČ 418 34
IČ: 61515523
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
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Název: Gymnázium, Most, Čs. armády 1530, příspěvková organizace
Sídlo: Most, Čs. armády 1530, PSČ 434 46
IČ: 49872559
a to dnem 1. září 2008.
Majetek, práva a závazky Gymnázia, Bílina, Břežanská 9, příspěvková organizace
přecházejí na přejímací Gymnázium, Most, Čs. armády 1530, příspěvková organizace.
Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení:
Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace.
(Hlasování: 43 – 0 – 3) návrh byl přijat
2 . příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Obchodní akademie, Rumburk, Komenského
organizace
Sídlo: Rumburk, Komenského 927/12, PSČ 408 01
IČ: 47274646

927/12,

příspěvková

s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6, příspěvková
organizace
Sídlo: Rumburk, Františka Nohy 6, PSČ 408 30
IČ: 00673773
a to dnem 1. září 2008.
Majetek, práva a závazky Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12,
příspěvková organizace přecházejí na přejímací Střední zdravotnickou školu, Rumburk,
Františka Nohy 6, příspěvková organizace. Nový název právnické osoby vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Střední zdravotnická škola a
Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace.
(Hlasování: 34 – 2 – 11) návrh byl přijat
3 . příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Teplice,
Kapelní 2, příspěvková organizace
Sídlo: Teplice, Kapelní 2, PSČ 415 01
IČ: 00673561
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad
Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Sídlo: Ústí nad Labem, Palachova 35, PSČ 400 01
IČ: 00673358
a to dnem 1. září 2008.
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Majetek, práva a závazky Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické,
Teplice, Kapelní 2, příspěvková organizace přecházejí na přejímací Vyšší odbornou školu
zdravotnickou a Střední školu zdravotnickou, Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení po sloučení: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola
zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace.
(Hlasování: 38 – 0 – 10) návrh byl přijat
B)

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

(Hlasování: 45 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 26/21Z/2007
Prezentační výstavy regionálního vzdělávání v Ústeckém kraji, rok 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
přehled termínů prezentačních výstav regionálního vzdělávání v Ústeckém kraji, rok 2007
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B)

vyzývá
pořadatele výstav zkoordinovat termíny prezentačních výstav regionálního vzdělávání tak,
aby se tyto nepřekrývaly.

(Hlasování: 40 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 27/21Z/2007
Dotační program aktivního života Pažit - přidělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
1. o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje:
- statutárnímu městu Ústí nad Labem v celkové výši 78 tis. Kč, z toho pro:
Základní škola, Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, ve výši 39 tis. Kč,
Základní škola, Ústí nad Labem, Palachova 400/37, ve výši 11 tis. Kč,
Základní škola, Ústí nad Labem, Hluboká 150, ve výši 28 tis. Kč,
- obci Povrly ve výši 24 tis. Kč pro:
Základní škola a Mateřská škola, Povrly, 5. května 233
- městu Litoměřice v celkové výši 50 tis. Kč, z toho pro:
Základní škola, Litoměřice, Ladova 5, ve výši 14 tis. Kč
Základní škola, Litoměřice, Na Valech 53, ve výši 36 tis. Kč
- městu Lovosice ve výši 15 tis. Kč pro:
Základní škola A. Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4,
- městu Terezín ve výši 37 tis. Kč pro:
Základní škola, Terezín, Na Krétě 354,
- statutárnímu městu Děčín ve výši 17 tis. Kč pro:
Základní škola a Mateřská škola, Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
- statutárnímu městu Most v celkové výši 68 tis. Kč, z toho pro:
Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, ve výši 19 tis. Kč
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-

-

Základní škola, Most, V. Nezvala 2614, ve výši 10 tis. Kč
Základní škola, Most, U Stadionu 1028, ve výši 7 tis. Kč
Základní škola, Most, Rozmarýnova 1692, ve výši 21 tis. Kč
Základní škola, Most, Svážná 2342, ve výši 11 tis. Kč
městu Louny ve výši 28 tis. Kč pro:
Základní škola, Louny, Školní 2426,
statutárnímu městu Teplice ve výši 10 tis. Kč pro:
Základní škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky, Teplice,
Plynárenská 6,
městu Duchcov ve výši 17 tis. Kč pro:
Základní škola, Duchcov, J. Pešaty 1313,

v rámci projektu PAŽIT
2. o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje soukromé škole:
Střední odborná škola InterDACT s.r.o., Most, Pionýrů 2806, v celkové výši 17 tis. Kč
v rámci projektu PAŽIT.
B) u k l á d á
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci částí A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007
(Hlasování: 41 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 28/21Z/2007
Dotační program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
a) pro rok 2008 „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008“, dle přílohy č.
6 tohoto usnesení.
b) vyhlášení dotačního programu: „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok
2008“- dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
spojenými s bodem A ) a B) tohoto usnesení.
Termín 31. 12. 2007
(Hlasování: 41 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 29/21Z/2007
Doplnění usnesení v Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2007 – přidělení
dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007, kterým bylo
rozhodnuto o poskytnutí dotací na realizaci jednotlivých projektů žadatelů v Programu
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podpory regionální kulturní činnosti na rok 2007 tak, že jej doplňuje údajem o výši hodnoty
nákladového rozpočtu projektu takto:
u projektu č. 4
výše nákladového rozpočtu projektu činí 116.667,- Kč
u projektu č. 6
výše nákladového rozpočtu projektu činí 71.429,- Kč
u projektu č. 16
výše nákladového rozpočtu projektu činí 67.858,- Kč
u projektu č. 22
výše nákladového rozpočtu projektu činí 428.572,- Kč
u projektu č. 24
výše nákladového rozpočtu projektu činí 133.334,- Kč
u projektu č. 28
výše nákladového rozpočtu projektu činí 83.334,- Kč
u projektu č. 37
výše nákladového rozpočtu projektu činí 83.334,- Kč
u projektu č. 38
výše nákladového rozpočtu projektu činí 83.334,- Kč
u projektu č. 52
výše nákladového rozpočtu projektu činí 83.334,- Kč
u projektu č. 53
výše nákladového rozpočtu projektu činí 166.667,- Kč
u projektu č. 54
výše nákladového rozpočtu projektu činí 83.334,- Kč
u projektu č. 56
výše nákladového rozpočtu projektu činí 250.000,- Kč
u projektu č. 59
výše nákladového rozpočtu projektu činí 133.334,- Kč
u projektu č. 61
výše nákladového rozpočtu projektu činí 66.667,- Kč
u projektu č. 67
výše nákladového rozpočtu projektu činí 83.334,- Kč
u projektu č. 68
výše nákladového rozpočtu projektu činí 66.667,- Kč
u projektu č. 76
výše nákladového rozpočtu projektu činí 83.336,- Kč
u projektu č. 77
výše nákladového rozpočtu projektu činí 83.334,- Kč
u projektu č. 93
výše nákladového rozpočtu projektu činí 250.000,- Kč
u projektu č. 103
výše nákladového rozpočtu projektu činí 71.429,- Kč
u projektu č. 116
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výše nákladového rozpočtu projektu činí 58.824,- Kč
u projektu č. 138
výše nákladového rozpočtu projektu činí 166.667,- Kč
u projektu č. 142
výše nákladového rozpočtu projektu činí 58.824,- Kč
u projektu č. 150
výše nákladového rozpočtu projektu činí 66.667,- Kč
u projektu č. 151
výše nákladového rozpočtu projektu činí 83.334,- Kč
u projektu č. 152
výše nákladového rozpočtu projektu činí 71.429,- Kč
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
spojenými s bodem A ) tohoto usnesení.
Termín 31. 12. 2007
(Hlasování: 42 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 30/21Z/2007
Oprava v Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících v Ústeckém kraji pro období 2007 – 2013
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) be re na vědo mí
„Potvrzení žadatelů o účelovou neinvestiční dotaci o celkových plánovaných nákladech
projektů“ dle přílohy č.7 tohoto usnesení.
B)

schvaluje
Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2007 v „Programu
podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících
v Ústeckém kraji pro období 2007-2013“ uzavřeným na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 22/19Z/2007 ze dne 25. 4. 2007“ dle přílohy č. 8 tohoto usnesení těmto
příjemcům:
1. Statutárnímu městu Ústí nad Labem pro Činoherní studio Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336 / 8 , 400 00 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Název projektu: Podpora regionální divadelní činnosti v Činoherním studiu Ústí nad
Labem
dotace poskytnuty ve výši: 900 000,- Kč a 1 000 000,- Kč.
2. Městskému divadlu v Mostě, spol. s.r.o.
Divadelní 15, 434 01 Most
IČ: 27275701
Název projektu: Přímá finanční podpora regionální a nadregionální činnosti
Městského divadla v Mostě
dotace poskytnuty ve výši: 2 500 000,- Kč a 1 000 000,- Kč.
3. Statutárnímu městu Ústí nad Labem pro Severočeské divadlo opery a baletu
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Velká Hradební 2336 / 8, 400 00 Ústí nad Labem
IČ: 00081531 DIČ: CZ 0081531
Název projektu: Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro období 2007 – 2013
dotace poskytnuty ve výši:3 200 000,- Kč a 2 000 000,- Kč.
4. Statutárnímu městu Teplice pro Severočeskou filharmonii Teplice
Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 00266621
Název projektu: Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2007 v rámci
kraje včetně zabezpečení 43. ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena 2007
dotace poskytnuty ve výši:1 700 000,- Kč a 350 000,- Kč.
5. Sdružení fyzických osob Docela velké divadlo
Ul. J. Žižky 1616 / 12, 434 01 Most, pobočka Rooseveltova 279, 436 01 Litvínov
IČ: 12802310
Název projektu DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV – profesionální divadlo
se sídlem v Litvínově a působností po celém Ústeckém kraji, České republice,
Evropské unii i ostatních zemích světa
-Estetická a citová výchova dětí Ústeckého kraje v ČR jako prevence kriminality,
narkomanie a citové chudoby
-Vzdělávání, kultivování a zábava určená dospělým ve volném čase
s přihlédnutím k sociálním problémům regionu
-Reprezentace Ústeckého kraje v ČR, ale i v EU a po celém světě,
dotace poskytnuta ve výši: 350 000,- Kč,
C) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
spojenými s bodem A ) a B) tohoto usnesení.
Termín 31. 12. 2007
(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 31/21Z/2007
Dotační program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji pro rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) sch valuje
a) pro rok 2008 „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a
hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro rok 2008“ dle přílohy č. 9 tohoto
usnesení.
b) vyhlášení dotačního programu: „Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro rok 2008“, dle
přílohy č.9 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
spojenými s bodem A ) a B) tohoto usnesení.
Termín 31. 12. 2007
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(Hlasování: 43 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 32/21Z/2007
Priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
základní kritéria sestavení a hlavní priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008
Základní kritéria sestavení rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2008
1. Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2008 (dále jen rozpočet) bude včetně financování
vyrovnaný, při použití pouze příjmů roku 2008 schodkový.
2. Provozní rozpočet bude přebytkový.
3. Rozpočet zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací.
4. Rozpočet umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních
priorit kraje.
5. Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.
6. Budou zahajovány pouze takové stavby a akce, které budou v souladu s ekonomickými
možnostmi rozpočtového výhledu kraje.
7. Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z fondů EU a
dalších evropských finančních mechanismů.
8. Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům
spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a
projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.
Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2008:
1. investice do vlastního majetku zejména do průmyslové zóny TRIANGLE a revitalizace
dopravní infrastruktury
2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů
k rozvoji kraje zejména na programy na podporu drobného, malého a středního podnikání s
cílem snížit nezaměstnanost
3. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje
(Hlasování: 45 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 33/21Z/2007
Odkup akcií RRA ÚK a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

s tano ví
v souladu s § 36 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, zvýšení majetkové účasti Ústeckého kraje ve společnosti Regionální rozvojová
agentura Ústeckého kraje a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ
400 02, IČ 60279524,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 557, o 5 kusů akcií této společnosti, a to formou nákupu od níže
uvedených akcionářů:
Okresní hospodářská komora v Teplicích

2 kusy akcií

Okresní hospodářská komora v Mostě

2 kusy akcií

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích

1 kus akcie
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B) ukládá
Ing. Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana, zabezpečení nákupu akcií společnosti Regionální
rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s.v počtu 5 kusů, za cenu v maximální výši 23 900,-Kč za jednu akcii.
Termín: 24. 10. 2007
(Hlasování: 39 – 1 – 3) návrh byl přijat
Usnesení č. 34/21Z/2007
Doplnění členů Dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, zástupce kraje do dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s.,
se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627:
1. Ing. Jan Řehák, r.č. 610925/0466, bytem K. Čapka 3028/7, 430 03 Chomutov
2. Mgr. Tomáš Kříž, r.č. 740205/2900, bytem Děčínská 111, 403 23 Velké Březno
3. JUDr. Jan Kovařík, r.č. 560430/2407, bytem Vrchlického sad 6, 602 00 Brno
4. Ing. František Hájek, r.č. 491225/160, bytem Dvořákova 88, Chotějovice
5. MUDr. Michal Hanauer, MBA, r.č. 660707/0701, bytem Přemyšlenská 792/42, 182 00
Praha
6. …………………., r.č. …………… , bytem ………………….
s účinností od 1. 10. 2007

B)

uk ládá
Radě Ústeckého kraje rozhodnout dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář společnosti Krajská
zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627 v působnosti valné hromady,
o skutečnostech dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 30. 9. 2007

(Hlasování: 39 – 0 – 5) návrh byl přijat
Usnesení č. 35/21Z/2007
Zajištění financování projektů předložených do 2. výzvy FM EHP/Norska
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schva luje
1. spolufinancování a předfinancování projektu „Oprava a obnova severního křídla a věže a
restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“
předloženého do 2. kola výzvy k předkládání projektů do Finančních mechanismů
EHP/Norska s celkovými náklady 10 350 000,- Kč včetně DPH, s podílem ÚK na úhradě
nákladů ve výši 1 552 500,- Kč (15 %) a podílem FM EHP/Norska ve výši 8 797 500,Kč (85 %).
2. spolufinancování a předfinancování projektu „Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve
školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji“ předloženého do 2. kola výzvy k
předkládání projektů do Finančních mechanismů EHP/Norska s celkovými náklady
12 000 000,- Kč včetně DPH, s podílem ÚK na úhradě nákladů ve výši 1 800 000,- Kč
(15 %) a podílem FM EHP/Norska ve výši 10 200 000,- Kč (85%).

B)

uk ládá
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Ing. Petru Fialovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2011
(Hlasování: 45 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 36/21Z/2007
Čerpání úvěru - návrh na doplnění akcí
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sch valuje
doplnění akcí na čerpání úvěru dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 42 – 0 – 0) návrh byl přijat
1.
Usnesení č. 37/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003
a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Aleně a Jiřímu
Kočišovým, bytem Libušín 236, 417 41 Krupka
- pozemek: st.p.č. 199 o výměře 70 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště
obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsaný na LV č. 922 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 16.220,- Kč a o vyjmutí
uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna
Krupka, Libušín 151, IČ: 61515884 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007

2.
Usnesení č. 38/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje

1.

o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a
usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
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2.

o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Lesy České republiky, s. p., se
sídlem: Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: 42196451, a to:
- pozemek: p. p. č. 764/4 o výměře 160 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
nádrž umělá (pozemek byl oddělen z p. p. č. 764/1 o výměře 1732 m2, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 100-24/2006),
obec Šluknov, k. ú. Kunratice u Šluknova, zapsané na LV č. 38 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.360,- Kč
a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Střední lesnická škola a
Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace, se sídlem: T. G. Masaryka
580, 407 77 Šluknov, IČ: 47274719 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem
je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007
3.
Usnesení č. 39/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3.9.2003 a
usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje
I. panu Václavu Prágrovi, bytem Petrohrad 193, 439 85 Petrohrad, a to:
- pozemek: st.p.č. 248, výměra 91 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- budova: č.p. 193 na pozemku st.p.č. 248, obec Petrohrad
- pozemek: p.p.č. 718/11, výměra 455 m2, druh pozemku: zahrada (pozemek p.č. 718/11
je oddělen z pozemku p.č. 718/7 o výměře 5684 m2, druh pozemku: ovocný sad
geometrickým plánem č. 213-2512/2006 ze dne 10.5.2006)
obec Petrohrad, k.ú. Petrohrad zapsaných na LV 4 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ústecký kraj za kupní cenu 670.809,-Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Psychiatrická
léčebna Petrohrad, příspěvková organizace se sídlem Petrohrad č.p.1, PSČ 439 85
Petrohrad, IČ: 00829137 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
II. paní Haně Jamborové, bytem Petrohrad 194, 439 85 Petrohrad, a to:
- pozemek: st.p.č. 247, výměra 91 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- budova: č.p. 194 na pozemku st.p.č. 247, obec Petrohrad
- pozemek: p.p.č. 718/10, výměra 539 m2, druh pozemku: zahrada (pozemek p.č. 718/10
je oddělen z pozemku p.č. 718/7 o výměře 5684 m2, druh pozemku: ovocný sad
geometrickým plánem č. 213-2512/2006 ze dne 10.5.2006)
obec Petrohrad, k.ú. Petrohrad zapsaných na LV 4 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ústecký kraj za kupní cenu 670.809,-Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Psychiatrická
léčebna Petrohrad, příspěvková organizace se sídlem Petrohrad č.p.1, PSČ 439 85
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Petrohrad, IČ: 00829137 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
III. manželům Marcele Janečkové a Pavlu Janečkovi , bytem J. Kříže bl. 718/933, PSČ 434
01 Most, a to:
- pozemek: st.p.č. 246, výměra 91 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- budova: č.p. 195 na pozemku st.p.č. 246, obec Petrohrad
- pozemek: p.p.č. 718/9, výměra 864 m2, druh pozemku: zahrada (pozemek p.č. 718/9 je
oddělen z pozemku p.č. 718/7 o výměře 5684 m2, druh pozemku: ovocný sad
geometrickým plánem č. 213-2512/2006 ze dne 10.5.2006)
obec Petrohrad, k.ú. Petrohrad zapsaných na LV 4 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ústecký kraj za kupní cenu 670.809,-Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Psychiatrická
léčebna Petrohrad, příspěvková organizace se sídlem Petrohrad č.p.1, PSČ 439 85
Petrohrad, IČ: 00829137 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B) u k l á d á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejichž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2008
4.
Usnesení č. 40/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne
3.9.2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti EKOTRADE
MOST, spol. s r.o., se sídlem Most, Sukova 509/262, PSČ: 434 01 Most 1, IČ:
49096419, a to:
- pozemek: p.p.č. 160/6 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 160/2 o výměře 11404 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 18633/2007 ze dne 11.4.2007)
obec Výškov, k.ú. Počerady, zapsané na LV č. 50 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj
za kupní cenu 900,-Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2007
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5.
Usnesení č. 41/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne
3.9.2003. a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje firmě SČP Net, s.r.o., IČ:
27295567, se sídlem: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, a to:
- budova: bez čp/če, způsob využití: tech. vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, umístěna na p.p.č. 132/6,
- pozemek: p.p.č. 132/1 o výměře 205 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: společný dvůr, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 132/6 o výměře 36 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Ryjice, k.ú. Ryjice, zapsaných na LV č. 31 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu 154.350,- Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace, Nemocnice následné
péče Ryjice, příspěvková organizace, se sídlem Ryjice 1, 403 31 Ústí nad Labem, IČ:
72753536 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 28. 12. 2007

6.
Usnesení č. 42/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne
3.9.2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Severočeské vodárenské
společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, a to:
název
inv.č.
rok pořízení
PC (Kč)
vodovodní přivaděč
KÚ 2076
2007
1.250.794,obec Tisá, k.ú. Tisá, za kupní cenu 53.827,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze
správy příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková
organizace, se sídlem Tisá 280, 403 36 Tisá, IČ: 44555237.

B)

ukládá
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uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 28. 12. 2007
7.
Usnesení č. 43/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z ho d uj e
o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, SČP Net, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ: 401 17, IČ: 27295567, a to:
STL plynovod a přípojky plynu ( stl.přípojky DN 50 v délce 19,7m, Pr.63 – 329m, přípojky 3
ks – 33,6m ), která byla vybudována pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Krupka,
příspěvková organizace, Libušín 151, Krupka, za cenu 400.000,- Kč

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2007

8.
Usnesení č. 44/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: objekt bez čp/če, způsob využití: jiná stavba na st.p.č. 194
- budova: objekt bez čp/če, způsob využití: jiná stavba na st.p.č. 195
- pozemek: st.p.č. 194 o výměře 956 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 195 o výměře 1129 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 196 o výměře 561 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště
- pozemek: p. p. č. 346/2 o výměře 17409 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda
- pozemek: p. p. č. 607/3 o výměře 745 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
obec Bohušovice nad Ohří, k. ú. Hrdly, zapsané na LV č. 530 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek prodeje nemovitostí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 07/053 soudního
znalce Jaroslava Jandury ze dne 26.4.2007: 1.600.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 1.600.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 560.000,- Kč
5. Práva třetích osob:
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•

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 375/4 v k.ú. Hrdly – právo chůze
a jízdy ve prospěch pozemku p.č. 607/3 v k.ú. Hrdly ze dne 4.6.2001, právní účinky
vkladu práva ke dni 20.11.2001 pod č.j. Z-1529/2002-506.
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola,
Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace, IČ: 00673021 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
9.
Usnesení č. 45/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne
3.9.2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Meziboří, se sídlem
nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří, IČ: 00266086, a to:
- pozemek: p.p.č. 225/152 díl „a“ o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sport. a rekr. plocha (pozemek p.č. 225/152 díl „a“ byl oddělen
z pozemku p.č. 225/152 a sloučen s pozemkem p.č. 225/159 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 481-11/2007 ze dne 30.1.2007),
- pozemek: p.p.č. 225/65 díl „b“ o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek p.č. 225/65 díl „b“ byl oddělen z pozemku p.č.
225/65 a sloučen s pozemkem p.č. 225/81 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 481-11/2007 ze dne 30.1.2007),
- pozemek: p.p.č. 225/62 díl „c“ o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek p.č. 225/62 díl „c“ byl oddělen z pozemku p.č.
225/62 a sloučen s pozemkem p.č. 225/81 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 481-11/2007 ze dne 30.1.2007,
obec Meziboří, k.ú. Meziboří u Litvínova, zapsaných na LV č. 580 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za kupní cenu 15.017,-Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Domov důchodců
Meziboří, příspěvková organizace, se sídlem Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ:
49872516 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007

10.
Usnesení č. 46/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o nenabytí nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od pana Tomáše Brabce, bytem
Čílova 87/16, 162 00 Praha 6, a to:
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pozemek: p.p.č. 791 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 791 byl oddělen z pozemku st.p.č. 19/1 o výměře 844
m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
nemovitá kulturní památka, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 77-89/2007
ze dne 4.5.2007)
v k.ú. Horní Týnec, obec Třebušín, zapsané na LV č. 516 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu 22 400,- Kč (400,- Kč/m2) a předání
uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 0080837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

-

(Hlasování: 36 – 0 – 3) návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 1 - 10

11.
Usnesení č. 47/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje do
vlastnictví společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4,
zastoupené: Ing. Renné Komínkem, ředitelem Správy Chomutov, Kochova 3975, PSČ: 430
01, IČ: 65993390, a to:
-

část komunikace č. II/569 ve staničení 2.172 km – 4.046 km ležící na pozemcích: p.p.č.
317/10, p.p.č. 317/18, p.p.č 317/19 obec Skršín, k.ú. Skršín, zapsaných na LV
č. 187 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a p.p.č. 362/3
obec Bělušice, k.ú. Bedřichův Světec, zapsaném na LV č. 133 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most

a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
0080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: 30. 11. 2007

12.
Usnesení č. 48/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Lom, se sídlem
nám. Republiky 13, 435 11 Lom, zastoupený Ing. Josefem Nétkem, starostou města, IČ:
00266035, a to:
- pozemek: p.p.č. 1606/4 díl „h“ o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (díl „h“ byl oddělen z pozemku p.č. 1606/4 a sloučen
s pozemkem 1725/2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1156-477/2005, 366477/2005 ze dne 6.2.2006)
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v k.ú. Lom u Mostu, obec Lom, zapsané na LV č. 671 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2007

13.
Usnesení č. 49/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Duchcov, se
sídlem nám. Republiky, 419 01 Duchcov, IČ: 00266299, a to:
- pozemek: p.p.č. 1073/2 o výměře 144 m2, druh pozemku: zastavěná plocha nádvoří,
způsob využití: budova
obec Duchcov, k.ú. Duchcov, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro město Duchcov a předání uvedené nemovitosti do
správy příspěvkové organizace Střední škola stavební, Teplice, Fr. Šrámka 1350,
příspěvková organizace, IČ: 00497088 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007

14.
Usnesení č. 50/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ředitelství silnic a dálnic
ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4, zastoupené Ing. Renné Komínkem,
ředitelem Správy Chomutov, Kochova 3975, PSČ: 430 01, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p. p. č. 3725/31 o výměře 1464 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 3983/1 o výměře 2855 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 3983/3 o výměře 345 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 3983/7 o výměře 157 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Podmokly, zapsaných na LV č. 585 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
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Katastrální pracoviště Děčín pro obec Ředitelství silnic a dálnic ČR a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007

15.
Usnesení č. 51/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního města
Most, se sídlem Radniční 1, Most, PSČ: 434 69, IČ: 00266094, a to:
- část pozemku: p.p.č. 4317/1 díl b) o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek p.č. 4317/1 díl b) o výměře 8 m2 byl oddělen z p.p.č. 4317/1
geometrickým plánem pro oddělení pozemku č. 3958-148/2006 ze dne 25. 4. 2006 a
přisloučen k p.p.č. 4311/61, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň)
obec Most, k.ú. Most II, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Statutární město Most a předání uvedené nemovitosti do
správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 440 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829013
k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2007

16.
Usnesení č. 52/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 32/2006 a doložky dle přílohy č. 1
tohoto materiálu, týkající se převodu nemovitostí z majetku České republiky, příslušnost
hospodaření má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví
Ústeckého kraje, a to:
-

pozemek: st.p.č. 897 o výměře 821 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: památkově chráněné území

-

budova: č.p. 638 na st.p.č. 897, způsob využití: bydlení, způsob ochrany: památkově
chráněné území
vše obec Žatec, k.ú. Žatec, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec.
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17.
Usnesení č. 53/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Česká
Kamenice, se sídlem Náměstí Míru 219, Česká Kamenice, PSČ 407 21, IČ 00261220, a to:
- budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, stojící na pozemku označeném jako st.p.č. 619
- pozemek: st.p.č. 619 o výměře 201 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Česká Kamenice, k.ú. Česká Kamenice, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro město Česká Kamenice a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, P.O.BOX 44, 440 11 Ústí
nad Labem, IČ: 00829013 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického
práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: 30. 11. 2007

18.
Usnesení č. 54/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Malečov,
zastoupené starostou Antonínem Marešem, se sídlem Malečov 36, 403 27 Malečov, IČ:
00266884 do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
pozemek: p.p.č. 139 o výměře 700 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Malečov, k.ú. Pohoří u Malečova, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro obec Malečov a předání uvedené nemovitosti
do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatné nabytí nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 21. 12. 2007

19.
Usnesení č. 55/21Z/2007
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o bezúplatném převodu (nabytí) Ústeckým krajem od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, a to:
- pozemek: p.p.č. 1759/1 o výměře 992 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
v obci Bílina, k. ú. Bílina, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a předání do správy příspěvkové organizace Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. souhlasí se zněním smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 85/07/4120 a
doložky dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, týkající se převodu nemovitosti a to:
- pozemek: p.p.č. 1759/1 o výměře 992 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
v obci Bílina, k. ú. Bílina, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věch majetkových do vlastnictví
Ústeckého kraje.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitosti v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2008

20.
Usnesení č. 56/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od ČR,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ: 128 00, IČ: 69797111, a to:
- pozemek: p.p.č. 293/2 o výměře 571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
v obci Zabrušany, k. ú. Zabrušany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a předání do správy příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. souhlasí se zněním smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 85/07/4120 a
doložky dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, týkající se převodu nemovitosti a to:
- pozemek: p.p.č. 293/2 o výměře 571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
v obci Zabrušany, k.ú. Zabrušany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věch majetkových do vlastnictví
Ústeckého kraje.
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitosti v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2008

21.
Usnesení č. 57/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 4065/2 o výměře 159 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 4065/6 o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 4065/7 o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 4065/8 o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 4065/9 o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a
předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
22.
Usnesení č. 58/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Třebenice,
se sídlem Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice, zastoupené Václavem Vobořilem, starostou
města, IČ: 00264521, a to:
- pozemek: p.p.č. 2529/1 o výměře 761 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2529 o výměře 1518 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 446-64/2003 ze dne 13.9.2004)
obec Třebenice, k.ú. Třebenice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Třebenice a předání uvedené
nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Třebenice, se sídlem Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice, zastoupené Václavem
Vobořilem, starostou města, IČ: 00264521, a to:
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pozemek: p.p.č. 2565/4 o výměře 1564 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek p.č. 2565/4 byl oddělen z pozemku p.č. 2565/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 508-118/2005 ze dne 7.12.2005)
- pozemek: p.p.č. 2565/2 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Třebenice, k.ú. Třebenice, zapsaných na LV č. 1249 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvy, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) 1. tohoto usnesení a
poskytnutí daru (převodu) nemovitostí schválené v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007

23.
Usnesení č. 59/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

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

B)

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

24.
Usnesení č. 60/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 8174/1 o výměře 11952 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Varnsdorf, k.ú. Varnsdorf, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 432/1 o výměře 23221 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Světec, k.ú. Štrbice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 552/1 o výměře 3869 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 559/3 o výměře 458 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 577/2 o výměře 2976 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 1566/1 o výměře 39482 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
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obec Údlice, k.ú. Údlice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 675/1 o výměře 4802 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Otvice, k.ú. Otvice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 714/2 o výměře 120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Březno, k.ú. Březno u Chomutova, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03
k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
(Hlasování: 38 – 0 – 1) návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 11 - 24

25.
Usnesení č. 61/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a
to:
pozemek: p.p.č. 859/19 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Krupka, k.ú. Nové Modlany, zapsaný na LV č. 2856 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj
-

za
nemovitost z vlastnictví Města Krupka, se sídlem Mariánské náměstí č.p. 22, 417 42 Krupka
1, zastoupené Ing. Milanem Pucharem, starostou, IČ: 00266418, a to:
- pozemek: st.p.č. 2268/2 o výměře 24 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: st.p.č. 3589/2 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití:jiná plocha
obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Město Krupka
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí směnné
smlouvě, jejímž předmětem je směna nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o směně nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007

26.
Usnesení č. 62/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o směně nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 316/2 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 316 o výměře 14938 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 163157/2006 ze dne 12.6.2006)
obec Malečov, k.ú. Rýdeč, zapsaný na LV č. 78 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti ze
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260/13, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí
za
nemovitost z vlastnictví paní Drahušky Šmídové a paní Kateřiny Šmídové, a to:
- pozemek: p.p.č. 105/2 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 105 o výměře 515 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří, způsob využití: objekt k bydlení, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 163-157/2006 ze dne 12.6.2006)
obec Malečov, k.ú. Rýdeč, zapsaný na LV č. 22 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro paní Drahušku Šmídovou (1/2 podíl) a paní
Kateřinu Šmídovou (1/2 podíl) a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem :
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
Dle znaleckého posudku č. 20*2583*07, vypracovaného Ing. Janem Brabcem je cena
směňovaného pozemku ve vlastnictví Ústeckého kraje 266,-Kč. Dle znaleckého posudku č.
18*2581*07, vypracovaného Ing. Janem Brabcem je cena směňovaného pozemku ve
vlastnictví Drahušky a Kateřiny Šmídových 14.600,- Kč. Rozdíl v ceně směňovaných
pozemků tj. 14.334,- Kč bude Ústeckým krajem Drahušce a Kateřině Šmídových doplacen.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu s doplatkem,
jejímž předmětem je směna nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2007

27.
Usnesení č. 63/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Staňkovice, se sídlem
Postoloprtská 8, Staňkovice, 439 49 Staňkovice u Žatce, a to:
- pozemek: p.p.č. 1694/15 o výměře 59 m2, druh pozemku: silnice, způsob využití: ostatní
plocha
(oddělen z pozemku č. 1624/5 geometrickým plánem č. 294-279/2007)
- pozemek: p.p.č. 1694/16 o výměře 74 m2, druh pozemku: silnice, způsob využití: ostatní
plocha
(oddělen z pozemku č. 1624/5 geometrickým plánem č. 294-279/2007)
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obec Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Žatce zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Žatec pro ČR, za kupní cenu dle znaleckého posudku,
včetně znalečného a správního poplatku spojeného s převodem pozemků.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejichž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2007

28.
Usnesení č. 64/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky,
správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, se sídlem
Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 45797072, a to:
- pozemek: p.p.č. 1694/9 o výměře 45 m2, druh pozemku: silnice, způsob využití: ostatní
plocha
(oddělen z pozemku č. 970/65 geometrickým plánem č. 294-279/2007)
obec Staňkovice, k. ú. Staňkovice u Žatce zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Žatec pro ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví
státu: PF ČR, za kupní cenu dle znaleckého posudku (tržní ocenění), včetně
znalečného a správního poplatku spojeného s převodem pozemků.
2. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky,
správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, se sídlem
Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 45797072, a to:
- pozemek: p.p.č. 476/12 o výměře 3060 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z pozemku č. 476/2 geometrickým plánem č. 170-1309/2005)
obec Bitozeves, k. ú. Bitozeves zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Žatec pro ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví státu:
PF ČR, za kupní cenu dle znaleckého posudku (tržní ocenění), včetně znalečného a
správního poplatku spojeného s převodem pozemků.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejichž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. -A)2. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2007

29.
Usnesení č. 65/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se zněním Kupní smlouvy o převodu nemovitostí č. 906/ULN/2007-ULNU a doložky dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu, týkající se nemovitosti:
-

pozemek: p.p.č. 1153/3 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
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(uvedený pozemek byl oddělen z p.p.č. 1153/1 o výměře 860 m2 , druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
185-72/2006 ze dne 30.3.2006), obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsaný na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec, z majetku České
republiky, příslušnost hospodaření má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do
vlastnictví Ústeckého kraje.
30.
Usnesení č. 66/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od KB BLOK systém, s.r.o.,
zastoupené Josefem Brabcem, jednatelem, se sídlem: Masarykova 635, 439 42 Postoloprty,
IČ: 14866021, a to:
-

pozemek: p. p. č. část 696/2 díl c o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: dobývací prostor
(uvedený pozemek byl oddělen z p.p.č. 696/2 o výměře 6595 m2 , druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: dobývací prostor, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 894-161/2007 ze dne 25.4.2007),

-

pozemek: p. p. č. 1720/4 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
(uvedený pozemek byl oddělen z p.p.č. 1720/1 o výměře 8783 m2 , druh pozemku:
orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 854-72/2006 ze dne 13.4.2006),

-

pozemek: p. p. č. 704/20 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
(uvedený pozemek byl oddělen z p.p.č. 704/16 o výměře 401 m2 , druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 852-72/2006 ze dne 20.3.2006),

-

pozemek: p. p. č. 704/21 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha

(uvedený pozemek byl oddělen z p.p.č. 704/17 o výměře 411 m2 , druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: manipulační plocha, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 852-72/2006 ze dne 20.3.2006),
vše v obci Postoloprty, k.ú. Postoloprty, zapsaný na LV č. 858 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Louny za kupní cenu 17.800,-- Kč (100Kč/ m2)
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2007

31.
Usnesení č. 67/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Pavla Michojna,
bytem:Ústecká 53, 403 23 Velké Březno, a to:
- pozemek: p. p. č. 9/5 o výměře 89 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkové chráněné území
obec Velké Březno, k.ú. Velké Březno, zapsaný na LV č. 78 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 4.450,-- Kč a
předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČO: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2007

32.
Usnesení č. 68/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Milana Zajpta,
bytem:Ústecká 52, 403 23 Velké Březno, a to:
-

pozemek: p. p. č. 9/4 o výměře 151 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkové chráněné území

obec Velké Březno, k.ú. Velké Březno, zapsaný na LV č. 209 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 7.550,-- Kč a předání
uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2007

33.
Usnesení č. 69/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Palivového kombinát
Ústí, státní podnik, se sídlem Ústí nad Labem, IČ: 00007536, a to:
- pozemek: p.p.č. 216/29 o výměře 197 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
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- pozemek: p.p.č. 216/30 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(uvedené pozemky byly odděleny z p.p.č. 216/17 o výměře 2808 m2 , druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 952-160/2006 ze dne 4.12.2006),
v obci Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsaných na LV č. 113 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 23.770,-- Kč a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2007

34.
Usnesení č. 70/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Anny Markové, bytem
Stará Střelná 5, 417 23 Košťany, a to:
- pozemek: st.p.č. 20/2 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z st.p.č. 20 o výměře 843 m2, druh pozemku: zahrada
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 200-323/2006 ze dne 29.1.2007)
- pozemek: st.p.č. 408/4 o výměře 107 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z st.p.č. 408/1 o výměře 261 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 200-323/2006 ze dne 29.1.2007)
- pozemek: st.p.č. 409/3 o výměře 544 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Košťany, k.ú. Střelná, zapsaných na LV č. 43 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Annu Markovou za kupní cenu 28.760,- Kč a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, příspěvková organizace, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007

35.
Usnesení č. 71/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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s pozemkovými úpravami v k.ú. Červený újezd u Mukova k nemovitostem, a to:
- pozemek: p.p.č. 616/2 o výměře cca 771 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 629 o výměře cca 6269 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
o celkové výměře 7040 m2,
pozemky po pozemkové úpravě:
- pozemek: p.p.č. 616/2 o výměře cca 1338 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 629 o výměře cca 7365 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
o celkové výměře 8703 m2
vše v obci Hrobčice, k.ú. Červený újezd u Mukova, zapsané na LV č. 199 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj, se sídlem Velká
Hradební 3118/4, Ústí nad Labem, PSČ 400 02, IČ 70892156 a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03, IČ 00080837.
Pozemkovými úpravami budou navýšeny pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje o 1663 m2
za 6.992,92,-Kč (4,21 Kč/m2)
B)

rozhoduje
o nabytí pozemků o výměře 1663m2 za cenu 6.992,92 Kč

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Soupis nových pozemků, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing.Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2007

36.
Usnesení č. 72/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a Českou republikou,
s právem hospodaření s majetkem státu: Státní statek Jeneč, s.p., Karlovarská 7, 252 16
Jeneč a to:
- pozemek: část p.p.č. 2070/1 o výměře cca 40 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: zamokřená plocha
obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsaný na LV č. 61 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice, pro Českou republiku, s právem hospodaření s majetkem státu:
Státní statek Jeneč, s.p., se sídlem Karlovarská 7, 252 61 za cenu dle znaleckého posudku,
který bude vypracován dle přesného zaměření po ukončení akce.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, jejímž předmětem je nemovitost uvedená v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
schválí uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Termín: 31. 12. 2007
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37.
Usnesení č. 73/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 57/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005.
2. o nákupu (nabytí) nemovitostí Ústeckým krajem od České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu: Pozemkový fond České republiky, Praha 3, Husinecká
1024/11a, IČ 457 97 072, a to:
- pozemek p.p.č. 873/1 o výměře 893 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
obec Dubí, k.ú. Dubí u Teplic, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, katastrální pracoviště Teplice, za kupní cenu 44.800,- Kč a předání do správy
příspěvkové organizaci Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace se sídlem Na
Výšině 494, 417 01 Dubí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu jejímž předmětem
je nákup (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007

38.
Usnesení č. 74/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů Josefa a Jany
Fišerových, bytem Střelná 4, 417 23 Košťany, a to:
pozemek: st.p.č. 409/5 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Košťany, k.ú. Střelná, zapsaný na LV č. 19 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice za kupní cenu 4.320,-- Kč a předání uvedených nemovitostí
do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, příspěvková organizace,
IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007

39.
Usnesení č. 75/21Z/2007
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti STAVUM,
spol. s r.o., se sídlem Česká 180, 440 01 Louny, IČ: 40230473, a to:
-

pozemek: p.p.č. 11/5 o výměře 478 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond

obec Líšťany, k.ú. Líšťany u Cítolib, zapsaný na LV č. 362 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Louny za kupní cenu 23.900,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) a
předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, příspěvková organizace, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2007

40.
Usnesení č. 76/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Jiřího Hanuše (5/24),
Bezručova 1472, 251 01 Říčany u Prahy, a to:
-

pozemek (podíl 5/24): p.p.č. 4986/15 o výměře 335 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,

-

pozemek (podíl 5/24): p.p.č. 4986/16 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,

pozemek (podíl 5/24): p.p.č. 4986/17 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Louny, k.ú. Louny, zapsaných na LV č. 1943 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny, za kupní cenu 6000,- Kč (tj. 50,-Kč/m2) a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je převod nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
převodu nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2007

41.
Usnesení č. 77/21Z/2007
Nakládání s majetkem
47

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a
Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Revoluční 1930/86,
400 32 Ústí nad Labem, IČ: 00011789, zastoupená Ing. Martinem Procházkou, předsedou
představenstva a Mgr. Janem Kubatou, členem představenstva, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1567/9 o výměře cca 198 m2, druh pozemku: ostatní plocha způsob
využití: dobývací prostor
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsaný na LV č. 567 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Spolek pro Chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 11. 2007

42.
Usnesení č. 78/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Lubenec, se sídlem
Podbořanská 51, 439 83 Lubenec, IČ: 00265217, a to:
- pozemek: p.p.č. 865/1 o výměře 2199 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Lubenec, k.ú. Libkovice, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Žatec
- pozemek: p.p.č. 441/1 o výměře 4627 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Lubenec, k.ú. Ležky, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Žatec
- pozemek: p.p.č. 316 o výměře 8660 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Lubenec, k.ú. Horní Záhoří, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Žatec
- pozemek: p.p.č. 1134/1 o výměře 1444 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 1139 o výměře 2359 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 1131/9 o výměře 411 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 1131/9 o výměře 411 m2 byl oddělen z pozemku p.č.
1131/1 o výměře 1148 m2 geometrickým plánem č. 69-68/2006 ze dne 18.6.2007)
obec Lubenec, k.ú. Přibenice, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Žatec
za kupní cenu 98.500,- Kč (tj. 5,- Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí do správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
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se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, příspěvková organizace, IČO: 80837 k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2007

(Hlasování: 34 – 0 – 3) návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 25 - 42

43.
Usnesení č. 79/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací nemovitého majetku, a to:
název
inv.č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
El. topení umístěné
v hlavní budově č. 1 21001005
1993
168.998,-168.998,-a vyjmutím uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Dětský domov a Školní
jídelna Mašťov, příspěvková organizace, IČ: 61345725, se sídlem Zámecká 1, Mašťov, PSČ
431 56.
44.
Usnesení č. 80/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 55/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007
45.
Usnesení č. 81/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/20Z/2007 ze dne
27. 6. 2007, a to takto:
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 3.638,- Kč
se ruší a nahrazuje se
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 260,40 Kč.
46.
Usnesení č. 82/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 81/6Z/2005 bod A) 1. ze dne
29.6.2005, a to takto:
text „z vlastnictví Anny Šrajbrové, bytem, Stropeč 25, 438 01 Žiželice a Hany Polanové,
bytem, Krásný Dvůr 158, 439 72 Krásný Dvůr, do vlastnictví Ústeckého kraje“
se ruší a nahrazuje se textem „z vlastnictví Hany Polanové, bytem Krásný Dvůr 158, 439 72
Krásný Dvůr, do vlastnictví Ústeckého kraje“.
47.
Usnesení č. 83/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

b e re na vědo mí
záznam o posouzení a hodnocení návrhů z jednání hodnotící komise pro prodej nemovitostí
v Českobratrské ul. v Teplicích

B)

rozhoduje
1. o vyloučení nabídky zájemce - Knobloch Michal, Modlany 82, 417 13 Modlany, IČ
48316172 ze soutěže, pro nesplnění obecných podmínek zadavatele.
2. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9.
2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
3. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 729/1 o výměře 349 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: vnitřní lázeňské území,
- budova: č.p. 2943, část obce Teplice, způsob využití: objekt k bydlení, způsob
ochrany: vnitřní lázeňské území, na p.p.č. 729/1,
- pozemek: p.p.č. 729/2 o výměře p.p.č. 458 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití: vnitřní lázeňské území,
- budova: č.p. 2944, část obce Teplice, způsob využití: objekt k bydlení, způsob
ochrany: vnitřní lázeňské území, na p.p.č. 729/2,
- pozemek: st.p.č. 729/3 o výměře 79 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova (vlastník – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových), způsob ochrany: vnitřní lázeňské území,
- pozemek: st.p.č. 729/7 o výměře 483 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území,
- budovu: č.p. 2942, část obce Teplice, způsob využití: objekt k bydlení, způsob
ochrany: vnitřní lázeňské území, na st.p.č. 729/7,
obec Teplice, k. ú. Teplice, zapsaných na LV č. 7430 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj
a)

Ing. Stanislavu Holubovi, IČ 62749293 a MUDr. Haně Holubové, oba bytem SHD
573/18, 418 01 Bílina za kupní cenu 4.321.000 Kč, a za podmínek uvedených v
předloženém a hodnoceném návrhu a práv třetích osob specifikovaných
podrobně v příloze předloženého materiálu,
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b)

C)

v případě neuzavření, nenabytí účinnosti či odstoupení od kupní smlouvy
s kupujícími uvedenými v bodě a) tohoto usnesení Jaroslavu Třešňákovi, Lence
Třešňákové, oba bytem Třebízského 3020, 415 01 Teplice, IČ: 13924966 za kupní
cenu 2.700.000 Kč, a za podmínek uvedených v předloženém a hodnoceném
návrhu a práv třetích osob specifikovaných podrobně v příloze předloženého
materiálu a
vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Domov
důchodců Teplice, příspěvková organizace, U Nových lázní 8, 415 01 Teplice,
IČ: 63787814, k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického
práva v katastru nemovitostí.

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí v bodu A) 3 tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
prodeji (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) 3 tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2007

(Hlasování: 32 – 0 – 4) návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 43 - 47

48.
Usnesení č. 84/21Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dohody o odstoupení od kupní smlouvy č. 1009/2007 uzavřené mezi Ústeckým
krajem a statutárním městem Teplice dne 13.7.2007, právní účinky vkladu ke dni
19.7.2007, jejímž předmětem byl prodej (převod) nemovitostí, a to:
pozemek st.p.č. 240/1 o výměře 1271 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- budovu č.p.2940 na st.p.č. 240/1, část obce Teplice, způsob využití: jiná stavba,
způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- pozemek st.p.č. 240/2 o výměře 865 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- budova bez čp/če na st.p.č. 240/2, část obce Teplice, způsob využití: jiná stavba,
způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- pozemek p.p.č. 240/4 o výměře 290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- pozemek p.p.č. 240/5 o výměře 587 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- pozemek p.p.č. 240/7 o výměře 513 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- pozemek p.p.č. 240/8 o výměře 409 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- pozemek p.p.č. 240/9 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
vše v k. ú. Teplice, zapsané na LV č. 8116 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 9,000.000,-Kč.
-
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B)

ukládá
1. Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Dohodu o odstoupení od
kupní smlouvy č. 1009/2007 uvedenou v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007
2. Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit po převodu vlastnického
práva na základě uzavřené Dohody o odstoupení od kupní smlouvy č. 1009/2007 uvedené
v bodu A) tohoto usnesení žádost o prominutí daně z převodu nemovitostí k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2008

(Hlasování: 36 – 0 – 2) návrh byl přijat
Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 13/21Z/2007

-

Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje (Zásady)

Příloha č. 2 k usnesení č. 19/21Z/2007

-

Vzor „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“

Příloha č. 3 k usnesení č. 19/21Z/2007

-

Přehled žádostí předložených v rámci „Programu
poskytování podpor na hospodaření v lesích
v Ústeckém kraji na roky 2007-2009“

Příloha č. 4 k usnesení č. 22/21Z/2007

-

Návrh na projednání dotací Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje a prodloužení termínu
dokončení projektů.

Příloha č. 5 k usnesení č. 24/21Z/2007

-

Dotační program „Sport a volný čas 2008“

Příloha č. 6 k usnesení č. 28/21Z/2007

-

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok
2008

Příloha č. 7 k usnesení č. 30/21Z/2007

-

Potvrzení žadatelů o účelovou neinvestiční dotaci o
celkových plánovaných nákladech projektů (5 ks)

Příloha č. 8 k usnesení č. 30/21Z/2007

-

„Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí neinvestiční
dotace pro rok 2007 v „Programu podpory aktivit
stálých profesionálních divadelních souborů a
hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro
období 2007-2013“ uzavřeným na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/19Z/2007 ze
dne 25. 4. 2007“ (5 ks)

Příloha č. 9 k usnesení č. 31/21Z/2007

-

Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících
v Ústeckém kraji pro rok 2008
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Příloha č. 1 k usnesení č. 13/21Z/2007

ÚSTECKÝ KRAJ
Zásady
pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje (Zásady)
Část A
Čl. I.
Základní principy
1) Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, možnosti a postupy při poskytování účelových finančních
prostředků příjemcům těchto prostředků. Na poskytnutí účelových finančních prostředků není
právní nárok.
2) Poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „kraj“) je vedeno
snahou podporovat v rámci možností kraje a v souladu s jeho prioritami a v souladu s
ustanoveními Smlouvy o založení Evropského Společenství a Nařízením komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis,
které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006 a dalšími
závaznými předpisy ES upravujícími poskytování podpory všestranný rozvoj území a
uspokojování potřeb občanů kraje, a to zejména v následujících oblastech:
a) děti, mládež, tělovýchova, sport, volnočasové aktivity,
b) aktivity protidrogové politiky a prevence kriminality,
c) kultura a památková péče,
d) věda a vzdělávání,
e) zdravotnictví a sociální služby,
f) ochrana životního prostředí , rozvoj zemědělství a venkovských oblastí
g) podpora a propagace kraje,
h) požární ochrana,
i) přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy
j) řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých
před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji.
3) Podporování krajem dle čl. I odst. 2) těchto zásad je prováděno ve formě :
a) dotací, (část B)
b) příspěvků, (část C)
c) záštity představitele kraje, (část D)
d) mimořádných pomocí, (část E)
4) Zveřejnění záměru poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu kraje probíhá na
úřední desce kraje, na internetových stránkách (www.kr-ustecky.cz), popřípadě v denním
tisku.
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5) Za plnění úkolů v oblasti podpor plynoucích z komunitárního práva ve vztahu k jednotlivým
formám poskytování finančních prostředků odpovídá příslušný odbor. Plnění povinností
plynoucích ze zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o
změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá příslušný
odbor.
Čl. II.
Vymezení pojmů
1) Dotací jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu kraje (poskytovatel) příjemci dotace na
úhradu části nákladů na realizaci projektu (dotační projekt), který byl předložen na základě
výzvy, kterou vypracoval a určeným způsobem zveřejnil kraj (vyhlášení dotačního programu) a
který byl určeným způsobem vybrán (výběr příjemce dotace).
2) Příspěvkem jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu kraje příjemci příspěvku na
podporu činnosti nebo úhradu části nákladů na realizaci akce, která není podporována v rámci
vyhlašovaných dotačních programů a která byla vybrána na základě předložené žádosti (výběr
příjemce příspěvku). Příspěvkem podle těchto zásad není příspěvek poskytovaný Ústeckým
krajem za účelem zachování a obnovy kulturní památky ve smyslu ustanovení § 16 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdější předpisů.
3) Záštitou představitele kraje je čestná podpora konání akce bez nároku na poskytnutí
finančních prostředků.
4) Mimořádnou pomocí jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu kraje jako peněžní
plnění nebo jako věcné plnění formou věcného daru, který je pořízen z prostředků rozpočtu
kraje, příjemci pomoci při řešení mimořádné situace v případech, které nelze řešit dotací nebo
příspěvkem.
5) Příslušný odbor je odbor krajského úřadu kraje, jehož zaměstnanec je v rámci rozpočtu kraje
příkazcem operací v oblasti poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu kraje.
6) Příjemcem účelových finančních prostředků může být jakýkoliv subjekt (např. fyzická,
právnická osoba) splňující podmínky uvedené v části B, C, D a E těchto zásad.
7) Podpora de minimis - Je vymezena Nařízením komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o
použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním
věstníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006.
Nařízení komise stanovuje pravidla, při jejichž dodržení je umožněno využití právních výhod
při poskytování podpor, pokud nařízením povolená podpora nepřekročí stanovené stropy.
Celková výše dovolené podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku
nesmí
v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR (mimo podnik činný v odvětví
silniční dopravy pro který je stanoven limit jiný).

Čl. III.
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Zdroje účelových finančních prostředků
1) Zdrojem účelových finančních prostředků dle čl. I odst. 3) těchto Zásad jsou:
a) vlastní příjmy kraje,
b) účelové finančních prostředky přidělené kraji ze státního rozpočtu na podporu
aktivit dle čl. I odst. 2) těchto Zásad.
2) Zastupitelstvo kraje určí v rozpočtu na příslušný kalendářní rok objem celkové částky na
poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu kraje. Zůstatky finančních prostředků
v rámci peněžních fondů kraje jsou vždy zdrojem fondů do dalších období.

Část B
Čl. IV.
Dotace
1) Žadatelem o dotaci může být pouze:
a) obec v kraji
b) subjekt, který je občanským sdružením, humanitární organizací či jinou právnickou nebo
fyzickou osobou působící na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních
služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí s výjimkou
právnických osob jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a Ústecký kraj a
který splňuje následující kritéria vhodnosti:
a) je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,
b) má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,
c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší
činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.
2) Dotace jsou poskytovány na základě dotačních programů vyhlášených zastupitelstvem kraje
v souladu se schváleným rozpočtem kraje, který obsahuje konkrétní objem finančních
prostředků na jednotlivé oblasti dotačních programů. Věcnou a finanční náplň jednotlivých
programů navrhují příslušné odbory krajského úřadu v rámci rozpočtového procesu.

Čl. V.
Vyhlášení dotačních programů
1) Návrhy dotačních programů zpracují příslušné odbory krajského úřadu v souladu s obsahem
těchto pravidel a v návaznosti na schválený rozpočet kraje.
2) Návrh na vyhlášení dotačního programu musí obsahovat:
a) název dotačního programu,
b) zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle čl. I bod. 2 zásad,
c) sledovaný záměr,
d) forma dotace (investiční nebo neinvestiční) a stanovení účelu použití prostředků
podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
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výše spoluúčasti příjemce dotace,
termín vyhlášení,
termín uzávěrky pro přijímání projektů,
termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace,
stanovení konzultačního místa na krajském úřadu,
hodnotící kritéria,
k) formulář obsahu žádosti, ve formuláři musí být zohledněny postupy umožňující
vyhodnocení potencionálního příjemce z pohledu pravidla de minimis, s informací ,
že za účelem uzavření smlouvy na poskytnutí dotace bude požadováno prohlášení
příjemce, ve kterém uvede, že ke dni uzavření smlouvy se změnily/nezměnily
okolnosti týkající se příjemcem přijatých podpor de minimis dle Nařízení komise
(ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu
de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne
28.12.2006, a jenž příjemce uvedl v formuláři žádosti o dotaci.
l) vzor smlouvy na poskytnutí dotace.
e)
f)
g)
h)
i)
j)

3) Návrh dotačního programu musí korespondovat s prioritami rozvoje Ústeckého kraje a
s příslušnými koncepčními dokumenty pro danou oblast.
4) Návrhy dotačních programů jsou předkládány příslušnými odbory k projednání komisím rady
kraje, které předloží radě kraje písemný seznam doporučených návrhů dotačních programů
včetně návrhu složení výběrových komisí pro hodnocení předkládaných projektů. Navrhované
dotační programy musí odpovídat buď zásadám slučitelných podpor nebo pravidlu de minimis,
v tom případě v nich musí být pro potencionální příjemce obsažena informace, že dotace bude
mít povahu de minimis.
5) Po projednání v radě kraje schvaluje a vyhlašuje zastupitelstvo kraje konkrétní dotační
programy včetně jejich podmínek.
6) Po schválení zastupitelstvem kraje zabezpečí příslušné odbory vyhlášení dotačních programů
zveřejněním na úřední desce kraje, na internetových stránkách kraje a popřípadě v denním
tisku.
7) Dotační programy na následující rok se vyhlašují zpravidla do 30. září předchozího roku. O
přidělení dotací rozhodují orgány kraje po schválení rozpočtu na příslušný rok.

Čl. VI.
Předkládání žádostí o dotace
1) Žadatel předkládá žádost o dotaci písemně na předepsaných formulářích.
2) Vyplněné formuláře v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými přílohami lze podat
poštou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje v zalepené obálce
označené:
a) názvem programu (případně kódem),
b) plným jménem (názvem) žadatele a adresou,
c) textem „NEOTVÍRAT“.
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Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Počet požadovaných kopií a termín uzávěrky příjmu žádostí a další povinné přílohy budou
upřesněny v jednotlivých vyhlášených dotačních programech. Současně s písemnou podobou je
možné předložit žádost i elektronicky.
3) Nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou kopie těchto podkladů:
a) doklady o právní subjektivitě a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy,
statut, zřizovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, u obcí výpis
z registrace ekonomických subjektů, apod.),
b) doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat
smlouvy),
c) doklady o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
f) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují závazky vůči Fondu
národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu,
zdravotním pojišťovnám a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání
úhrady dlužných závazků,
g) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě,
že byly žadateli finanční prostředky v předchozím roce poskytnuty,
h) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhů předchozích 3 let za
přispění poskytovatele s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí
dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace.
4) Seznam požadovaných dokladů může být upřesněn v podmínkách vyhlášeného dotačního
programu dle jeho konkrétní povahy.
5) Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, nebude dále
opravována či doplňována, ale bude vyřazena z dalšího řízení. Za formální nedostatky se pro
účely těchto zásad považuje, například:
a) absence či neúplnost předepsaných formulářů a příloh,
b) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje
žadatele, adresa apod.),
c) numerické chyby v rozpočtu projektu,
d) žádost zpracovaná písemně rukou.
6) Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), žádosti doručené na
jiné adresy, nebo žádosti obdržené po termínu uzávěrky nebudou posuzovány.
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7) Všechny došlé žádosti a všechny jejich přílohy se archivují. Žadatelům se tyto dokumenty
nevracejí.

Čl. VII.
Dotační projekt
1) Projekt je povinnou přílohou žádosti o dotaci.
2) Projekt musí být zpracován v souladu s podmínkami vyhlášených dotačních programů.
3) Žadatel nemůže předkládat projekt, který byl již zrealizován a dokončen, vyjma víceletých
projektů.
4) Žadatelem zpracovaný a předložený projekt musí obsahovat tyto náležitosti:
a) stručný a výstižný název projektu,
b) stručný cíl projektu (způsob či postup jeho dosažení, kvantifikace měřitelných cílů),
c) vymezení cílové skupiny, které bude realizace projektu určena,
d) územní působnost projektu,
e) místo realizace,
f) popis výchozího stavu (stručný popis výchozího stavu u žadatele a jeho okolí,
zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování a vyhodnocení),
g) navrhovaný postup realizace projektu (jednotlivé kroky a metody, které zajistí
dosažení konečného cíle, klasifikace dílčích etap realizace),
h) jasně formulovaný účel realizace projektu (předpokládaný konečný přínos a efekt
pro cílovou skupinu a poskytovatele),
i) časový plán předpokládané realizace zpracovaný do jednotlivých etap,
j) celková plánovaná výše nákladů na projekt, včetně požadované výše dotace a jiných
zdrojů financování v Kč vyjádřená zároveň v procentuálním podílu požadované
dotace na celkových plánovaných nákladech rozpočtu,
k) souhlas se zařazením do databáze poskytovatele, prohlášení o souhlasu se
zveřejněním identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace na
webových stránkách internetového serveru kraje,
l) pravdivě a přehledně sestavený neinvestiční a investiční nákladový rozpočet
projektu.
5) Seznam požadovaných náležitostí může být ve vyhlášených podmínkách upřesněn dle
konkrétních dotačních programů.

Čl. VIII.
Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
1) Na přiznání dotace není právní nárok.
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2) Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve
kterém byla dotace poskytnuta.
3) Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy.
4) Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení závazných ukazatelů.
5) Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci použít na
financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem, na vlastní
účet a na vlastní odpovědnost.
6) Minimální výše poskytované dotace činí 50 000,- Kč.
7) Maximální výše dotace je 70 % z celkových nákladů projektu. Procentuální podíl dotace je
závazným finančním ukazatelem v rámci celkových nákladů projektu.
8) Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým nákladům projektu včetně
dodržení druhového členění nákladového rozpočtu. Změny je možné provádět za předpokladu
splnění následujících podmínek:
a) změna mezi dílčími nákladovými položkami bude provedena jen v rámci jednoho
druhu nákladů,
b) změna nebude mít vliv na základní účel projektu,
c) stanovený procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech bude
dodržen.
9) Plátcům DPH bude dotace poskytnuta pouze na plnění bez DPH.
10) Žadatel může předložit více dotačních projektů.
11) Dotace nebude poskytnuta žadateli:
a) na jehož majetek byl prohlášen konkurz nebo proti které bylo zahájeno konkurzní
nebo vyrovnací řízení nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro
nedostatek majetku úpadce nebo je v likvidaci,
b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku,
d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje,
f) který obdržel v předešlém roce dotaci a nesplnil požadavky dle čl. XII. odst.1), 2),
5), 6), 7) těchto Zásad.
12) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se
schváleným rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví jak
z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu.
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13) Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém
roce,
c) byl uhrazen do konce realizace projektu,
d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
14) Neuznatelný náklad je náklad na:
• pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
• dlužný úrok,
• opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
• nákupy pozemků nebo budov,
• rekonstrukce a opravy nemovitostí,
• ztráty z devizových kurzů,
• občerstvení a reprezentativní pohoštění,
• nájemné s následnou koupí (leasing),
• cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném
znění,
• mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 v platném
znění),
• náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
15) Dotace budou příjemci poskytnuty formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet,
způsobem stanoveným ve smlouvě (jednorázově nebo ve splátkách).
16) Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro příjemce jako
závazný ukazatel.
17) V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce dotace povinen obdržené finanční prostředky
neprodleně vrátit, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl,
zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu poskytnuta. Současně je
povinen předat příslušnému odboru informaci o vrácení dotace.

Čl. IX.
Hodnocení projektů (výběrové řízení)
1) Došlé žádosti o dotaci budou zpracovány na příslušném odboru, který zajistí všechny
administrativní postupy spojené s realizací dotačního programu a provede kontrolu formální
správnosti a písemně je předloží výběrové komisi včetně vyhodnocení, zda eventuálním
poskytnutím dotace nebude porušeno pravidlo de minimis.
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2) Rada kraje může jmenovat výběrovou komisi pro každou oblast dotačních projektů. Výběrová
komise zvolí ze svých členů předsedu.
3) Zástupce žadatele může být pozván k projednání předloženého projektu.
4) Výběrová komise předloží stanovisko k hodnoceným projektům, včetně kompletního seznamu
projektů s doporučenou výší dotace. Výběrová komise může pro dodatečné poskytnutí
nepřidělených dotací navrhnout seznam náhradních projektů.
Tento seznam se předloží v souladu s platným jednacím řádem ke schválení příslušným
orgánům kraje.
5) O hodnocení projektů bude sepsán protokol, který bude podepsán všemi přítomnými členy
hodnotící komise.
6) O přidělení dotace na vybrané projekty rozhoduje rada, resp. zastupitelstvo kraje (podle
vyhrazených kompetencí stanovených zákonem o krajích), případně schvaluje seznam
náhradních projektů pro dodatečné poskytnutí nepřidělených dotací. Dotace se poskytne pouze
na základě písmeně uzavřené smlouvy.
7) Usnesení rady, resp. zastupitelstva kraje bude zveřejněno do 10 kalendářních dnů po schválení
projektů na úřední desce krajského úřadu a na internetových stránkách kraje.

Čl.X.
Smlouva o poskytnutí dotace
1) Smlouva o poskytnutí dotace musí být písemná a mimo jiné musí obsahovat:
a) číslo uzavřené smlouvy dle rejstříku evidence smluv,
b) označení smluvních stran v souladu s rejstříkem ekonomických subjektů
a s uvedením postavení (funkcí) osoby, která organizace zastupuje,
c) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytnuta,
d) výši poskytnutých finančních prostředků,
e) forma dotace (investiční nebo neinvestiční),
f) účelový znak kraje – povinnost uvádět na všech účetních dokladech,
g) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci,
h) závazný ukazatel finanční spoluúčasti (stanovený jako maximální podíl dotace na
celkových nákladech projektu vynaložených v daném roce),
i) datum účinnosti uznatelných nákladů,
j) sankční ujednání při porušení smluvních povinností,
k) informaci o porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace a jejích důsledcích,
l) postupy při kontrole využití dotace a závěrečného vyhodnocení a vyúčtování
dotace,
m) odkaz na obsah a platnost těchto zásad a pravidel,
n) pokud dotace má povahu podpory de minimis, informaci o její povaze
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o) povinnost pro příjemce dotace při všech příležitostech zveřejňovat, že projekt je
podporován krajem a uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních
materiálech souvisejících s realizací projektu,
p) stanovení platnosti a účinnosti smlouvy,
q) podpisy smluvních stran.
2) Veškeré změny týkající se smluvního vztahu je příjemce dotace povinen neprodleně písemně
oznámit poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
3) Pokud je již v projektu uveden neuznatelný náklad uvede poskytovatel přímo ve smlouvě, že
tento náklad nelze z dotace uhradit.
4) Smlouva může obsahovat další náležitosti podle podmínek jednotlivých dotačních programů .
5) Pokud bude mít dotace povahu podpory de minimis, je možno uzavřít smlouvu pouze tehdy,
pokud příjemce předloží při příležitosti jejího uzavírání prohlášení uvedené v článku V. bod 2
písmeno k) těchto zásad.
Čl. XI.
Kontrola využití dotace
1) Na poskytování a čerpání dotací dle těchto Zásad se vztahuje kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
2) Kontrola probíhá v těchto stupních:
a) předběžná (před poskytnutím dotace),
b) průběžná (faktická realizace projektu),
c) následná včetně účetní.
3) Kontrolu provádí pověření zaměstnanci krajského úřadu a v souladu s § 78 odst. 5) písm.c)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, také kontrolní
výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje.
4) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se
schváleným rozpočtem projektu a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví vedeného
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
5) Zjistí-li se neplnění podmínek smlouvy, příslušný odbor nebo orgán kontroly zajistí realizaci
příslušných opatření.

Čl. XII.
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
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1) Závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit do 30 dnů po ukončení realizace projektu,
v případě, že projekt je realizován před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace, předloží
příjemce dotace vyúčtování do 30 dnů od uzavření smluvního vztahu.V rámci závěrečné zprávy
je příjemce povinen předložit i závěrečné vyúčtování čerpání dotace.
2) Nevyčerpané finanční prostředky z dotace její příjemce poukáže zpět na účet kraje, ze kterého
mu byly prostředky poskytnuty, a to současně při předložení závěrečné zprávy.
3) Závěrečná zpráva musí obsahovat:
a) označení příjemce dotace,
b) číslo dotace,
c) popis realizace projektu vč. dodržování jeho harmonogramu,
d) kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,
e) přínos projektu pro cílové skupiny,
f) celkové zhodnocení projektu,
g) vyúčtování poskytnuté dotace.
4) Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie, novinové
články, plakáty, prezenční listiny apod.). Strukturu závěrečné zprávy (průběžné zprávy) stanoví
podle potřeby příslušný odbor krajského úřadu.
5) Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a) přehled všech příjmů a výdajů případně nákladů a výnosů projektu,
b) přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení.
6) V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování, nevrátí
nevyčerpané prostředky, ale požádá se zdůvodněním o prodloužení termínu, posoudí příslušný
odbor krajského úřadu důvody a může rozhodnout o prodloužení termínu vyúčtování,
maximálně však o 10 dnů. Pokud příjemce dotace ve stanoveném náhradním termínu
nepředloží příslušné vyúčtování, nevrátí nevyčerpané prostředky, bude kraj vymáhat zpět celou
výši přidělených prostředků ve smyslu příslušného ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace.
7) V případě vykázání vyššího procentuálního podílu dotace na celkových nákladech projektu,
stanoveného jako závazný ukazatel, musí být prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vráceny. Tyto prostředky jejich příjemce poukáže zpět na účet kraje, z něhož mu
byly poskytnuty, a to současně při předložení závěrečné zprávy.

Část C
Čl. XIII.
Příspěvky

1) Účelové finanční příspěvky z rozpočtu kraje jsou poskytovány pouze prostřednictvím Fondu
hejtmana Ústeckého kraje a to podle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků
11
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v rámci Fondu hejtmana Ústeckého kraje schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje .

Část D
Čl. XIV.
Záštita představitele kraje
1) Představitelem kraje se pro účely těchto zásad rozumí hejtman a náměstci hejtmana.
2) O poskytnutí záštity na podporu jednotlivé akce rozhoduje hejtman nebo náměstci hejtmana.
3) Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje je příjemci záštity zasláno „Oznámení o
poskytnutí záštity představitele Ústeckého kraje “.
4) Příjemcem záštity představitele kraje může být jakýkoliv subjekt (např. fyzická, právnická
osoba).
5) O poskytnutí čestné záštity je možné požádat do 30. 11. příslušného kalendářního roku.
6) Záštita se poskytuje na základě písemné žádosti.

Část E
Čl. XV.
Mimořádná pomoc
1) Důvodem poskytnutí mimořádné pomoci je situace, do které se příjemce dostane ne vlastní
vinou a nelze ji plně vyřešit jiným způsobem (např. živelné pohromy, těžké životní situace
občanů, způsobené jinými katastrofickými událostmi,…).
2) Mimořádnou pomoc lze poskytnout pouze jednorázově jednotlivému příjemci a její
maximální výše může činit 200 000,- Kč pro jednoho příjemce.
3) O poskytnutí mimořádné pomoci rozhoduje rada.
4) Mimořádná pomoc se poskytuje na základě písemné smlouvy.
5) Poskytnutí mimořádné pomoci musí odpovídat zásadám slučitelné podpory even.. podpory de
minimis.
6) O mimořádnou pomoc lze žádat v průběhu celého kalendářního roku.
7) Příjemcem mimořádné pomoci může být jakýkoliv subjekt (např.fyzická, právnická osoba ).

Část F
Čl. XVI.
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Závěrečné ustanovení
1) Údaje o žadatelích o dotace a o poskytnutých dotacích budou v každém kalendářním roce
zapsány do veřejně přístupného informačního registru. Ústecký kraj jako orgán územní
samosprávy je povinen poskytovat informace, vztahující se k jeho působnosti, dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2) V odůvodněných případech může schválit výjimku z těchto Zásad Rada nebo Zastupitelstvo
Ústeckého kraje; výjimku může schválit ten orgán, který je podle příslušných ustanovení
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), oprávněn rozhodnout o poskytnutí dotace.
3) Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
4) Tyto zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstvem Ústeckého kraje č.
……………………a nahrazují zásady schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje č.
10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007.
.

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

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

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Varianta č. 1
Název ……..
se sídlem ……………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………………., oddíl ….,
vložka…..
zastoupená (ý) ……………….
se sídlem: …………………
Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
Varianta č. 2
Název ……..
zastoupená ……………..
IČ ……………..
Bankovní spojení: ……………..
Odpovědná osoba:
……………..
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz

1

Příloha č. 2 k usnesení č. 19/21Z/2007
Varianta č. 3
Jméno a příjmení ………..
datum narození ……………….
bydliště …………………….
Bankovní spojení ………………
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

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

Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/18Z/2007
ze dne 28.2.2007 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/15Z/2006 ze dne
20.9.2006 byl schválen Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém
kraji na roky 2007-2009 (dále jen Program). Smlouva se uzavírá v souladu s tímto Programem
včetně jeho Přílohy 1.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva (Rady) Ústeckého kraje č.
../..Z(R)/2007 ze dne --.--.2007 neinvestiční dotaci ve výši ……………..,- Kč (slovy: ……………..-korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.
…………….., pod UZ (účelovým znakem) 28, pokud příjemce splní všechny stanovené
podmínky nejpozději do 20. prosince roku, ve kterém má být poskytnuta.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena na základě žádosti e. č. ….. (dále jen žádost) za účelem zlepšení stavu
lesů v rámci Programu v rozsahu finančního objemu vyjádřeného v žádosti technickými
jednotkami a jednotkovými sazbami.

2

Příloha č. 2 k usnesení č. 19/21Z/2007
2. Termín ukončení realizace prací je do 15. prosince roku 2007, pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel. Pracemi se rozumí činnosti uvedené v Příloze 1
Programu v rámci jednotlivých dotačních titulů.
3. Účelové určení prostředků činí v členění na:
A) Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů…………..,- Kč v rozsahu
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
B) Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích………………,- Kč v rozsahu
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
C) Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích…………………
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
D) Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

…

….,- Kč v rozsahu
..,- Kč v rozsahu

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

Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Provést práce uvedené v žádosti do 15. prosince kalendářního roku, ve kterém bude
dotace poskytnuta.
b) Předložit doklady o realizaci prací dle bodu 5. článku II. administrujícímu odboru
nejpozději do 20. prosince kalendářního roku, ve kterém bude dotace poskytnuta.

3

Příloha č. 2 k usnesení č. 19/21Z/2007
c) Odpovídat za řádné a hospodárné provedení prací a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
d) Zveřejňovat při všech příležitostech, že práce byly podpořeny Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací prací.
e) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu provedení prací uvedených
v žádosti a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní a hospodářské evidence.
f) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, administrující odbor o
všech změnách týkajících se identifikace příjemce.
g) Respektovat závěry kontroly provedené administrujícím odborem nebo orgánem
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
h) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn.
bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.

Poskytovatel nevyplatí poměrnou část dotace, pokud příjemce nedoloží provedení prací
v celém rozsahu uvedeném v žádosti způsobem dle bodů 5. a 6. čl. II.

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

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

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

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

5.

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

6.

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

8. Nedílnou součástí smlouvy jako její příloha (y) je (jsou) kopie žádosti(í) o dotaci č.ev.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
poskytovatel

……………………………………………………….
……………..
……………..
příjemce
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Žádosti o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích 16.5. - 3.9.2007
K projednání
K projednání
Poř. č.
žadatel
e.č.
Datum
Rada
Zastupitelstvo
1
Březinová Miluše
86024
14.05.07
12.IX
2
DENDROM s.r.o.
95878
25.05.07
12.IX
3
Volný Stanislav
144740
06.08.07
12.IX
4
LIROST
144620
06.08.07
12.IX
5
Homolka František
148524
13.08.07
12.IX
6
Prajlová Ludmila
155185
24.08.07
12.IX
7
Švestková Milena
158426
31.08.07
12.IX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obec Valkeřice
Město Štětí
Obec Lubenec
Obec Arnoltice
Flegl Martin
Obec Blatno CV
Město Vroutek
Obec Hora Sv. K.
Město Kryry
Obec Františkov
St. město Most
Město Jirkov
Obec Chuderov
Obec Merboltice
Brožová Marie
Obec Huntířov
Město Dolní Poustevna
Košťany Holdings
Obec Místo
Obec Kámen
Obec Ludvíkovice
Obec Růžová
Obec Snědovice
Obec Heřmanov
Obec Malšovice
Lesní úřad Děčín
Lesy Jezeří
Velký Šenov
Úštěk
Obec Bžany
Celkem

85289
85319
88782
88736
89609
91742
93483
93872
94701
94760
96783
97960
102877
103595
103638
103665
105760
109968
111582
113544
114832
116569
118658
123000
135675
135677
135878
149516
151546
154055

14.05.07
14.05.07
17.05.07
17.05.07
18.05.07
22.05.07
23.05.07
23.05.07
24.05.07
24.05.07
28.05.07
29.05.07
05.06.07
06.06.07
06.06.07
06.06.07
08.06.07
14.06.07
18.06.07
20.06.07
21.06.07
25.06.07
27.06.07
03.07.07
23.07.07
23.07.07
23.07.07
14.08.07
17.08.07
22.08.07

12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX
12.IX

26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX
26.IX

Příspěvek
19 800
18 000
43 740
120 600
17 920
34 050
36 000
26 200
47 440
10 800
26 850
193 050
411 690
194 400
379 560
63 000
31 400
1 716 830
2 196 778
63 190
29 100
28 400
26 920
11 700
914 233
52 450
34 550
90 760
12 360
138 600
281 350
266 790
1 032 609
680 880
38 600
707 920
81 000
10 079 520
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Jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 26. 9. 2007

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2007

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: obec Mnetěš
se sídlem: Mnetěš č.p. 28, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupená: JUDr. Josef Rajniš – starosta obce Mnetěš
IČ: 00264075
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 1003695359/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: JUDr. Josef Rajniš – starosta obce Mnetěš
tel.: 416 871 294
e-mail: ou.mnetes@tiscali.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace projektu „Výstavba vodovodu a kanalizace.“
Preambule

1
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Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 26. 9. 2007 investiční dotaci ve výši 1 400 000,- Kč (slovy: - jeden milion čtyři sta
tisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú.
1003695359/0800, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst.
1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu
uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Výstavba vodovodu a
kanalizace,“ jehož náplní je realizace stavby, v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 11. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 1. 8. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
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cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
-

5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný finanční
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí dokončených stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace pro stavební řízení, vypracované v říjnu 2005 Ing. Petrem Bílkem, IČO: 13938797, se sídlem Nové nám. 713, 411 08
Štětí.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu
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§
II.

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a) přehled všech příjmů a výdajů projektu
b) přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
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2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této
smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou
v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech,
nabídkách či jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 26. 9. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

JUDr. Josef Rajniš
starosta obce Mnetěš

(poskytovatel)

(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2007

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: obec Velké Březno
se sídlem: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno
zastoupená: Ing. Miroslav Moucha – starosta obce Velké Březno
IČ: 00267139
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
číslo účtu: 194194375/0300
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Ing. Miroslav Moucha – starosta obce Velké Březno
tel.: 475 228 340
e-mail: obec@velke-brezno.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace stavby „Vodohospodářská
studie Mikroregionu Velkobřezensko.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
6
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hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 26. 9. 2007 investiční dotaci ve výši 308 000,- Kč (slovy: - tři sta osm tisíc korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 194194375/0300, na
základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že
ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II.
odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu, kterým je vyhotovení dokumentace: „ Vodohospodářská studie Mikroregion Velkobřezensko“, v rámci zásad pro
používání finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen
„plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 1. 8. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
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-

mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný finanční
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí dokumentace studie.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
III.

IV.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
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c) přehled všech příjmů a výdajů projektu
d) přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu
5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
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Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
c) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této
smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou
v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech,
nabídkách či jiných písemnostech),
d) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 26. 9. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Miroslav Moucha
starosta obce Velké Březno

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
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Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2007

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: obec Jetřichovice
se sídlem: 407 16 Jetřichovice č.p. 24
zastoupená: Jaroslav Fišer – starosta obce Jetřichovice
IČ: 00261394
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 5526-431/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Jaroslav Fišer – starosta obce Jetřichovice
tel.: 412 555 046
e-mail: urad@jetrichvicko.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace projektu „Jetřichovice – Vysoká Lípa, prodloužení vodovodu.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 26. 9. 2007 investiční dotaci ve výši 172 429,- Kč (slovy: - sto sedmdesát dva tisíce
čtyři sta dvacet devět korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce,
č.ú. 5526-431/0100, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II.
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odst. 1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
v termínu uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Jetřichovice – Vysoká
Lípa, prodloužení vodovodu,“ jehož náplní je realizace stavby, v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 11. 2007. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 1. 3. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný finanční
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu.
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6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí dokončených stavebních prací provedených v rozsahu stavebního povolení stavby, vydaného
Městským úřadem Děčín dne 10. 11. 2005 pod č. j. OŽP/104208/05/8213/05/Jak a kolaudační rozhodnutí na rozsah uvedených prací.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
V.

VI.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
e) přehled všech příjmů a výdajů projektu
f) přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
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6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
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e) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této
smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou
v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech,
nabídkách či jiných písemnostech),
f) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 26. 9. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Jaroslav Fišer
starosta obce Jetřichovice

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2007

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: Obec Tisá
se sídlem: 403 36 Tisá č.p. 205
zastoupená: Mgr. Martina Šimáňová - starostka obce Tisá
IČ: 00267082
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 3622411/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Mgr. Martina Šimáňová - starostka obce Tisá
tel.: 475 222 439
e-mail: tisa@iol.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu projektu „Tisá – meliorační hlavník k rybníku Kačák“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 26. 9. 2007 investiční dotaci ve výši 110 355,- Kč (slovy: - sto deset tisíc tři sta padesát
pět - korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú.
36224117/0100 , na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1
a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Článek II.
Financování
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1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Tisá – meliorační hlavník
k rybníku Kačák“ v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle
odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných nákladů
(dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po termínu přijetí žádosti o dotaci, to je po 30. 4. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný finanční
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl stanoven protokol o předání a příjemcem dotace převzetí projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení stavby „Tisá – meliorační hlavník
k rybníku Kačák.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
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Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

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

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
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8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a. Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povin-
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nosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 26. 9. 2007.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Mgr. Martina Šimáňová
starostka obce Tisá

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2007

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: obec Jimlín
se sídlem: Jimlín č.p. 7, 440 01 Louny
zastoupená: Ing. Jana Mikovcová – starostka obce Jimlín
IČ: 00556327
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu: 9224481/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Ing. Jana Mikovcová – starostka obce Jimlín
tel.: 415 696 225, 720 512 026
e-mail: info@jimlin.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení dokumentace „Kanalizace Jimlín – Zeměchy, II. a III.
etapa.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 26. 9. 2007 investiční dotaci ve výši 550 000,- Kč (slovy: - pět set padesát tisíc korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 9224481/0100, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že ji
příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II.
odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Kanalizace Jimlín – Zeměchy, II. a III. etapa,“ jehož obsahem je vyhotovení zadávací dokumentace stavby,
v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
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2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2007. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 14. 6. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný finanční
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí zadávací
dokumentace stavby „Kanalizace Jimlín – Zeměchy, II. a III. etapa“.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
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3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
VII.

VIII.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
g) přehled všech příjmů a výdajů projektu
h) přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
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10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této
smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou
v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech,
nabídkách či jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající přísluš24
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nými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 26. 9. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Jana Mikovcová
starostka obce Jimlín

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2007

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

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz
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a
Příjemce:
Název: obec Malé Žernoseky
se sídlem: Zahradní č.p. 245, 410 02 Lovosice
zastoupená: Ing. Petr Liška - starosta obce Malé Žernoseky
IČ: 526045
Bankovní spojení: KB, a.s.,
číslo účtu: 32320471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Ing. Petr Liška - starosta obce Malé Žernoseky
tel.: 416 539 012, 724 155360
e-mail: starosta@malezernoseky.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení dokumentace „Studie odkanalizování území obce Malé
Žernoseky.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 26. 9. 2007 investiční dotaci ve výši 126 000,- Kč (slovy: - sto dvacet šest tisíc korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 32320471/0100, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že ji
příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II.
odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem podpory dokumentace: „Studie odkanalizování území obce
Malé Žernoseky,“ v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle
odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných nákladů
(dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
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3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 20. 8. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný finanční
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí „Studieodkanalizování území obce Malé Žernoseky“ jejímž výsledkem bude vyhodnocení stávajícího stavu odkanalizování obce, s přihlédnutím k místním podmínkám navržení a posouzení variant řešení odkanalizování, včetně jejich ekonomických a provozních nároků.
Součástí studie bude také zpracování plánu financování obnovy na kanalizace na období
minimálně deseti let .
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
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3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
IX.

X.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
i) přehled všech příjmů a výdajů projektu
j) přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
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10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této
smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou
v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech,
nabídkách či jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající přísluš29
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nými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 26. 9. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Petr Liška
starosta obce Malé Žernoseky

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2007

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

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz
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a
Příjemce:
Název: město Budyně nad Ohří
se sídlem: Mírové nám. č.p. 65, 411 18 Budyně nad Ohří
zastoupená: Ing. Petr Medáček, CSc., MBA – starosta města Budyně nad Ohří
IČ: 00263427
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 1003696319/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ing. Petr Medáček, CSc., MBA – starosta města Budyně nad Ohří
tel.: 416 863 007
e-mail: medacek@budyne.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu, kterým je vyhotovení dokumentace „Budyně nad Ohří protipovodňová opatření – Studie proveditelnosti.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007 ze
dne 26. 9. 2007 investiční dotaci ve výši 259 229,- Kč (slovy: - dvě stě padesát devět tisíc dvě
stě dvacet devět - korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú.
1003696319/0800, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst.
1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Budyně nad Ohří protipovodňová opatření – Studie proveditelnosti,“ v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace
na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do
výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
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3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2007. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po termínu přijetí žádosti o dotaci, to je po 10. 7. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný finanční
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl stanoven protokol o předání a převzetí dokončených dokumentací, uvedených v čl. II. odst. 1, příjemcem dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
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účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

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

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
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dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a. Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 26. 9. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

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

Smlouva o poskytnutí dotace č. 34/2005/FVH
Dodatek č. 2
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem,
číslo účtu 40184 - 0883028399/0800
zastoupený: Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
ÚK
tel. : 475 657 535
e-mail: zadrazil.j@kr-ustecky.cz
(dále jen „ poskytovatel“ na straně jedné)
a
obec Vrutice
se sídlem Vrutice č.p. 35, 411 47 Polepy
zastoupená: Jana Bauerová – starostka obce Vrutice
IČ: 526061
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Roudnice nad Labem
číslo účtu: 33120471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Jana Bauerová – starostka obce Vrutice
tel.: 416 787238
e-mail: obec.vrutice@smail.cz
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(dále jen „ příjemce“ na straně druhé)
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. smlouvy, uzavřené na základě rozhodnutí
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 20. 4. 2005 č. 18/4Z/2005, kterým byla obci Vrutice
poskytnuta dotace ve výši 370 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na
podporu projektové přípravy stavby „Kanalizace Vrutice a Svařenice“, takto:
Článek II. Doba realizace - Příjemce se zavazuje dokončit projekt do 30. 11. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………….

……………………………………………………..
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

…………………………………………
Jana Bauerová
starostka obce Vrutice
(příjemce)

Smlouva o poskytnutí dotace č. 13/2005/FVH
Dodatek č. 3
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu 40184 - 0883028399/0800
zastoupený: Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
ÚK
tel. : 47 56 57 535
e-mail: zadrazil.j@kr-ustecky.cz
(dále jen „ poskytovatel“ na straně jedné)
a
obec Kunratice
se sídlem Kunratice č.p. 108, 405 02 Děčín
zastoupená: Květa Božíková – starostka obce Kunratice
IČ: 00831379
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 921391309/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Květa Božíková – starostka obce Kunratice
tel.: 412 582 823
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e-mail: oukunratice@volny.cz
(dále jen „ příjemce“ na straně druhé)
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. I. a článku č. II. smlouvy, uzavřené na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 26. 1. 2005 č. 43/2Z/2005, kterým byla
obci Kunratice poskytnuta dotace ve výši 277 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Vodní zdroj Kunratice“, takto:
Článek I. Poskytnutí dotace – Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 26. 1. 2005 č. 43/2Z/2005 dotaci ve výši 277 000 Kč (slovy dvě stě
sedmdesát sedm tisíc korun českých), a na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého
kraje ze dne 26. 9. 2007 č. / Z/2007 dotaci ve výši 1 095 184 Kč (slovy jeden milion devadesát pět tisíc sto osmdesát čtyři koruny české), celkem 1 371 184 Kč (slovy jeden milion tři
sta sedmdesát jeden tisíc sto osmdesát čtyři koruny české).
Článek II. Doba realizace - Příjemce se zavazuje dokončit projekt do 30. 9. 2008.

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

…………………………………………
Květa Božíková
starostka obce Kunratice
(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2007

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: obec Chuderov
se sídlem: Chuderov č.p. 63, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupená: Jan Novotný – starosta obce Chuderov
IČ: 00266809
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 4422-411/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Jan Novotný – starosta obce Chuderov
tel.: 472 774 210
e-mail: chuderov@iol.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace projektu „Jímání dešťových vod.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007 ze
dne 26. 9. 2007 dotaci ve výši 700 000,- Kč (slovy: - sedm set tisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 4422-411/0100, na základě předložených
faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Jímání dešťových vod,“
v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
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3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2007. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 2. 5. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný finanční
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl o příjemci dotace stanoveno vyhotovení stavby v rozsahu stavebního objektu č. 05-Jímání dešťových vod a drenážní a zavlažovací systém - podle realizační projektové dokumentace, zpracované v lednu 2007 společností EMSTAV s.r.o., Na
Popluží 11, Ústí nad Labem, IČ:25004620, nazvané „Úprava zeleně fotbalového hřiště
Chuderov“, a protokol o předání a převzetí dokončené stavby a kolaudační rozhodnutí
stavby.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
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3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

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

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
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10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající přísluš41
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nými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 26. 9. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Jan Novotný
starosta obce Chuderov

(poskytovatel)

(příjemce)
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Dotační program

„Sport a volný čas 2008“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje“1.

Předmět podpory
1.

Pořádání sportovních, tělovýchovných a volnočasových akcí
mezinárodního, republikového a regioná lního významu v Ú steckém
kra ji včetně akcí pro zdra votně postiže né a neorganizované děti a
mládež.

2.

Reprezenta ce mládeže Ú steckého kra je na sporto vních,
tělovýcho vných a volnočaso vých akcích v ČR i zahraničí.

Obsah
název dotačního programu

I.

„Sport a volný čas 2008“

II.

zařazení dotačního programu do oblasti
děti, mládež, tělovýchova, sport, volnočasové aktivity

III. sledovaný záměr
rozšíření nabídky pořádaných sportovních a tělovýchovných akcí
podpora pořádání volnočasových aktivit
reprezentace kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit
rozvíjení mimoškolní činnosti
zachování a rozvoj činnosti organizací pracujících v oblasti sportu, tělovýchovy a
volného času

IV. forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
neinvestiční dotace a dle „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje“

V.

výše spoluúčasti příjemce dotace

30 % celkových nákladů projektu vynaloženého v daném roce a dle „Zásad pro
poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje“
1

usnesení Zastu pitelstva Ústeckého kraje č. 10/18Z/2007 ze dne 28. února 2007
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Příloha č. 5 k usnesení č. 24/21Z/2007

VI. termín vyhlášení
26. září 2007

VII. termín uzávěrky pro přijímání projektů
26. listop ad 2007, do 1500 hodin

VIII. termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
do 31 . března 2008

IX. stanovení konzultačního místa na krajském úřadu
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B)
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
kontaktní osoba:
Ing. Klára Laňková

e-mail: lanko va.k@ kr-u stecky.cz

Ing. And rea Makovská

e-mail: mako vska.a@kr-usteck y.cz telefon: 475 657 288

X.

telefon: 475 657 305

hodnotící kritéria

dle „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje“

XI. formulář obsahu žádosti
dle přílohy A tohoto programu

XII. vzor smlouvy na poskytnutí dotace
dle přílohy B tohoto programu

Dotační program - 2/2
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P íloha 1

Dota ní program

„Program podpory regionální kulturní
innosti na rok 2008“
Program se ídí „Zásadami pro poskytování ú elových finan ních prost edk
z rozpo tu Ústeckého kraje“, schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
…/21Z/2007, ze dne 26. 9. 2007.

P edm t podpory
Podpora kulturních a vzd lávacích program , výstav, koncert a sout ží v
um leckých oborech, jako jsou nap . divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova,
fotografie, film, workshopy aj., které mají regionální, nadregionální a mezinárodní
charakter.
Vhodným zam ením jsou
. hudební, tane ní, filmové, literární festivaly a p ehlídky apod.
. výstavy výtvarných prací
. divadelní projekty
. socha ská sympozia a plenéry
. publika ní innost ( památky, kulturní akce, výro í obcí, spolk apod.).
Finan ní prost edky poskytnuté v tomto programu obcím, ob anským sdružením i
jiným spolk m a organizacím, nemají charakter ve ejné podpory ve smyslu lánku
87 odst. 1 Smlouvy ES. P íjemci plní závazky na poli ochrany a podpory kulturního
d dictví, operují na nekomer ní bázi a nezapojují se do jiných (hospodá ských)
aktivit.

Obsah
I.

název dota ního programu
„Program podpory regionální kulturní innosti na rok 2008“

II.

za azení dota ního programu do oblasti
kultury

III. žadatelé o dotaci
P íjemcem ú elových finan ních prost edk m že být obec v kraji i jakýkoliv
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 zakladatelem nebo
z izovatelem je eská republika a Ústecký kraj a který spl uje následující kritéria
vhodnosti:
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a) je p ímo odpov dný za p ípravu a realizaci projektu a nep sobí jako
prost edník,
b) má stabiln a dostate n zajišt no financování svých aktivit,
c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení
rozsáhlejší innosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá
dotaci.
V p ípad p ísp vkových organizací je žadatelem z izovatel.

IV. sledovaný zám r
rozší ení nabídky a podpora po ádání kulturních akcí
podpora subjekt zabezpe ujících kulturní aktivity
reprezentace kraje v oblasti kultury
rozvíjení tvo ivosti a estetické výchovy, aktivní kulturní tvorby a zájmové
um lecké tvorby
zachování a rozvoj místních tradic

V.

forma dotace a stanovení ú elu použití prost edk
Neinvesti ní dotace.

Finan ní prost edky z rozpo tu Ústeckého kraje jsou ur eny p edevším
k podpo e po ádání kulturních a spole enských akcí na území Ústeckého
kraje jako jsou kulturní a vzd lávací programy, výstavy, koncerty a sout že
v um leckých oborech (nap . divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova,
fotografie, film, workshopy apod. mající regionální, nadregionální a
mezinárodní charakter. Vhodným zam ením jsou hudební, tane ní, filmové,
literární festivaly a p ehlídky, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty,
socha ská sympozia a plenéry, publika ní innost (památky, kulturní akce,
výro í obcí, spolk ) apod.

VI. výše spoluú asti p íjemce dotace
Minimální výše poskytované dotace iní 50 000,- K . Maximální výše dotace je
70% z celkových náklad projektu. Procentuální podíl dotace je závazným
finan ním ukazatelem v rámci celkových náklad projektu.

VII. termín vyhlášení
12. íjna 2007

VIII. termín uzáv rky pro p ijímání projekt
Zpracované projekty s p ihláškou a p ílohami,
v zalepené obálce, ozna ené nápisem:
Program podpory regionální kulturní innosti na rok 2008
doru ují zájemci na adresu:
2
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Krajský ú ad Ústeckého kraje
odbor kultury a památkové pé e
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Uzáv rka p ijímání projekt :
3. prosince 2007 , do 15.00 hodin

IX. termín vyhlášení výsledk výb ru p íjemc dotace
do 15. února 2008 u žádostí schvalovaných Radou ÚK
do 17. b ezna 2008 u žádosti schvalovaných Zastupitelstvem ÚK

X.

stanovení konzulta ního místa na krajském ú adu
Kontaktní osoby:
pracovníci Odboru kultury a památkové pé e KÚ ÚK

PaedDr. Petr Brázda

e-mail: brazda.p@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 243

Karina Strnadová

e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 242

XI.

hodnotící kritéria
Význam projektu pro rozvoj kultury Ústeckého kraje.
Rozsah p sobení projektu.
Spádová oblast p sobení žadatele.
Návšt vnost.

XII. formulá obsahu žádosti
dle p ílohy A toho programu

XIII. vzor smlouvy na poskytnutí dotace.
dle p ílohy B toho programu
Tento „Program podpory regionální kulturní innosti na rok 2008“ byl schválen
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje …/21Z/2007, ze dne 26. 9. 2007.
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P íloha 1/A
ŽÁDOST O Ú ELOVOU NEINVESTI NÍ DOTACI V RÁMCI PROGRAMU:

„Program podpory regionální kulturní innosti na rok 2008“
Identifikace projektu

(barevné ádky se nevypl ují)

(v souladu s údaji na p edložených dokladech totožnosti a s administra ním registrem
ekonomických subjekt

MF

R - http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html)

V p ípad p ísp vkových organizací je žadatelem z izovatel
(je dán bilancí po tu obyvatel

b žného roku)

R zpracovanou

eským statistickým ú adem k 1. lednu

vypl ují pouze obce

I :

Bankovní spojení :
Plátce DPH :
Ano

2.4. DI

:

Ne

(v souladu s údaji na p edložených
dokladech totožnosti)

Ú el projektu a jeho popis

(barevné ádky se nevypl ují)

10. Umíst ní projektu:
11. Cíl – ú el projektu:

12. Charakter projektu:

(podrobn ji uve te v p íloze)

(podrobn ji uve te v p íloze)

13. Požadovaný finan ní p ísp vek bude použit ke krytí náklad na:

P ipravenost projektu (barevné

ádky se nevypl ují)

14. Požadovaná ú elová dotace celkem:
v len ní a) nákup materiálu:
b) nákup služeb:
c) cestovné:
d) osobní náklady:
e) v cné dary:
15. Vlastní zdroje p edkladatele projektu:
16. Ostatní zdroje:
17. Celkové náklady projektu:
18. Termín zahájení a dokon ení projektu

p esný termín a místo st žejní
akce:

19. Po et p íloh: viz. Zásady pro poskytování ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje ( usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje . ../21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007).
20. Spolupracující instituce a organizace:

Datum:

Razítko a podpis žadatele:

P íloha 1/B

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad
„Program podpory regionální kulturní innosti pro
rok 2008“

Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace
pro rok 2008.
íslo poskytovatele :
íslo p íjemce
:

Smlu vní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
I
: CZ 70892156
DI
: 214-70892156
Bankovní spojení
: eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu
: 882733379/0800
Zástupce pro v cná jednání
PhDr. Petr Novák,CSc., vedoucí odboru kultury a památkové pé e Krajského ú adu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 475657256
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz
a
P íjemce:
.................................
se sídlem
:
Kopie výpisu z obchodního rejst íku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl , je
p ílohou . 1 této smlouvy.
:
PS
I
:
Zastoupená
:
Bankovní spojení
:
Osoba odpov dná za realizaci
projektu
:
Tel.
:
e-mail
:
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto
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S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu .......
Preambule
Pro ú ely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . ../21Z/2007,
ze dne 26. 9. 2007, schváleny Zásady pro poskytování ú elových finan ních prost edk
z rozpo tu Ústeckého kraje . Smlouva se uzavírá v souladu s t mito zásadami.
lánek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základ rozhodnutí….. . ….., , ze dne , neinvesti ní dotaci ve
výši……. K (slovy:………..), která bude p evedena bezhotovostn na ú et p íjemce, .
ú………. pod UZ (ú elovým znakem) , za následujících podmínek:
-

dotace bude p íjemcem použita do konce roku 2008.

Finan ní prost edky poskytnuté v tomto programu obcím, ob anským sdružením i jiným
spolk m a organizacím, nemají charakter ve ejné podpory ve smyslu lánku 87 odst. 1
Smlouvy ES, protože p íjemci plní závazky na poli ochrany a podpory kulturního
d dictví, operují na nekomer ní bázi a nezapojují se do jiných (hospodá ských) aktivit.
lánek II.
Financování
1. Dotace je p id lena za ú elem realizace projektu ...... v rámci „Programu podpory
regionální kulturní innosti na rok 2008“ na základ poskytovatelem odsouhlaseného
rozpo tu všech plánovaných p íjm a výdaj (dále jen „plánovaný nákladový rozpo et), a
to v rozsahu v n m uvedeného procentuálního podílu dotace na úhrad plánovaných
náklad , jejich druhovém len ní (dále jen „procentuální ú elové ur ení prost edk “).
Plánovaný nákladový rozpo et p edložený p íjemcem v projektu je nedílnou sou ástí této
smlouvy jako její p íloha . …..
2. V plánovaném nákladovém rozpo tu, který je p ílohou této smlouvy se za neuznatelný
náklad takto ozna ují následující náklady:…………………………………………………..
3. Zm ny v rámci procentuálního ú elového ur ení prost edk je možné provád t za
p edpokladu dohody smluvních stran.
4. Termín ukon ení realizace projektu je ........ Pro p íjemce dotace je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta ú elov (viz l. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných náklad vzniklých v kalendá ním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta,
p ímo souvisejících s realizací projektu. Datum ú innosti uznatelných náklad je 1. 1.
2008.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který spl uje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, ú elnosti a hospodárnosti,
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- vznikl p íjemci v p ímé souvislosti s provád ním projektu v daném rozpo tovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu, nejpozd ji do konce kalendá ního roku, ve
kterém byla dotace poskytnuta,
- 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,
- nákupy pozemk a budov,
- rekonstrukce a opravy nemovitostí,
- ztráty z devizových kurz ,
- ob erstvení a reprezentativní pohošt ní,
- nájemné s následnou koupí (leasing),
- cestovné nad rámec zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zn ní
- mzdy v etn odvod nad rámec platových p edpis pro zam stnance ve ve ejných
službách a správ (zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zn ní),
- náhrady mzdy za dobu nep ítomnosti (dovolená, nep ítomnost, nemoc).
6. Dotace bude poskytnuta
- jednorázov , na základ p edložení písemné žádosti o vyplacení, zálohov , s podmínkou
vyú tování a p edložením záv re né zprávy ve stanoveném termínu. Záloha bude vyplacena
do 30 dn po spln ní všech výše uvedených podmínek.
7. Jako závazný finan ní ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši ... %. Závazný finan ní ukazatel musí být dodržen ve vztahu
k celkovým plánovaným náklad m projektu v etn dodržení druhového len ní
plánovaného nákladového rozpo tu.
8.
lánek III.
Práva a povinnosti
P íjemce prohlašuje, že dotaci p ijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za ú elem realizace p edloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a to do konce kalendá ního roku, ve kterém byla poskytnuta a
v souladu s touto smlouvou.
b) Dotaci nep evést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH (u plátc
poskytnuta pouze na pln ní bez DPH.

DPH). Plátc m DPH je dotace

d) Odpovídat za hospodárné použití p id lených prost edk v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpo tem projektu, který je p ílohou této smlouvy, a jejich
ádné a odd lené sledování v ú etnictví, pod daným ú elovým znakem (UZ),
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.
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e) P edat poskytovateli písemnou záv re nou zprávu o použití poskytnuté dotace a to
nejpozd ji do 30 dn po ukon ení realizace projektu nebo po uzav ení Smlouvy o
poskytnutí dotace. 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

-

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 , který je p ílohou . 2 této smlouvy

-

v p ípad , že dotace bude vyplácena zálohov , je t eba s da ovým dokladem
p edložit bankovní výpis o jeho zaplacení minimáln ve výši spoluú asti p íjemce
na projektu

-

na da ových dokladech souvisejících s dotací je t eba uvád t, že projekt je
realizován za finan ní podpory Ústeckého kraje

f) 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.
g) 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.
h) Neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn , odbor kultury a památkové
pé e krajského ú adu o všech zm nách, týkajících se identifikace p íjemce nebo
realizace podpo eného projektu.
i) 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 7 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.
j) 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
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uvedené v plánovaném nákladovém rozpo tu, sou asn
zprávy.

p i p edložení záv re né

k) 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.
l) Respektovat záv ry kontroly provedené odborem kultury a památkové pé e nebo
orgánem kontroly krajského ú adu.
m) 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
prost edk poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávn n požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové ástky .Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úrok
z prodlení nebo penále.
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
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.
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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 p íjemce
obdrží 1 vyhotovení a poskytovatel 3 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 (Rady )ÚK . ……ze dne
……….

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

(p íjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace
Dodatek . 1
íslo poskytovatele : 726/2007
íslo p íjemce
:

Smlu vní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
I
DI
Bankovní spojení
íslo ú tu
Zástupce pro v cná jednání
tel.
e-mail

: 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
: 882733379/0800
: PhDr. Petr Novák, CSc.,
vedoucí odboru kultury a památkové pé e Krajského ú adu ÚK
: 475 657 256
: novak.p@kr-ustecky.cz

a
P íjemce:
Statutní m sto Teplice
pro Severo eskou filharmonii Teplice, p.o.
se sídlem
: Nám stí Svobody 2, Teplice
PS
: 415 95
I
: 00266621
Zastoupená
: Jaroslavem Kuberou, primátorem
Bankovní spojení
: 9005-226501/0100
Osoba odpov dná za realizaci
projektu
: Roman Dietz
Tel.
: 475531428
e-mail
: sev.filharmonie@iol..cz

UZAVÍRAJÍ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, M SÍCE A ROKU TENTO

DODATEK

. 1 KE SMLOUV O POSKYTNUTÍ DOTACE

k realizaci projektu „Koncertní innost Severo eské filharmonie Teplice 2007
v rámci kraje v etn zabezpe ení 43. ro níku Festivalu Ludwiga van Beethovena
2007“ (dále jen „Dodatek ke Smlouv “)

1

lánek I.
1. Smluvní strany se s odvoláním na lánek V. bod 3 Smlouvy, uzav ené na základ
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 22/19Z/2007 ze dne 25. 4. 2007, kterým
byla Statutárnímu m stu Teplice, pro Severo eskou filharmonii Teplice, p.o., Nám stí
Svobody 2, 415 95 Teplice, poskytnuta dotace ve výši 1.700.000,- K z „Programu
podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a hudebních t les
p sobících v Ústeckém kraji pro období 2007-2013“ na realizaci projektu „Koncertní
innost Severo eské filharmonie Teplice 2007 v rámci kraje v etn zabezpe ení 43.
ro níku Festivalu Ludwiga van Beethovena 2007“, dohodly na tomto Dodatku ke

Smlouv .
2. V lánku I., Poskytnutí dotace, se za slova: „(slovy: jedenmilionsedmsettisíc korun
eských)“ vkládají slova: „a dále na základ rozhodnutí Zastupitelstva ÚK .
34/20Z/2007, ze dne 27. 6. 2007, dotaci ve výši 350.000,- K (slovy:
t istapadesáttisíc korun eských), tj. celkem dotaci ve výši 2.050.000,- K (slovy:
dvamilionypadesáttisíc korun eských)“
3. V lánku II. Financování, se v odstavci 6 vypoušt jí slova „po p edložení vyú tování
a úhrady vlastního procentuálního podílu (spoluú asti)“.
4. V lánku II. Financování, se v odstavci 7, v ta první na konci nahrazuje údaj „60%“
údajem „6%“
5. P íloha . 2 Smlouvy „Plánované len ní p id lené dotace“ se nahrazuje P ílohou .1
„Plánovaný nákladový rozpo et projektu“ tohoto dodatku.
lánek II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti a ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními
stranami a stává se nedílnou sou ástí smlouvy o poskytnutí neinvesti ní dotace .
726/2007.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedot ené z stávají v platnosti beze zm ny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, p i emž p íjemce dotace obdrží 1 a
poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
4. Podpisem tohoto dodatku smluvní strany potvrzují, že jsou s jeho ujednáními pln
srozum ny, uzav ely jej jako projev své svobodné v le a jeho obsahem jsou vázány.
5. Tento dodatek je uzav en na základ
/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(za poskytovatele)

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje .

V Teplicích dne……………….

……………………………………………………….

Jaroslav Kubera
primátor Statutárního m sta Teplice
(za p íjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace
Dodatek . 1
íslo poskytovatele : 725/2007
íslo p íjemce
:

Smlu vní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
I
DI
Bankovní spojení
íslo ú tu
Zástupce pro v cná jednání
tel.
e-mail

: 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
: 882733379/0800
: PhDr. Petr Novák, CSc.,
vedoucí odboru kultury a památkové pé e Krajského ú adu ÚK
: 475 657 256
: novak.p@kr-ustecky.cz

a
P íjemce:
DOCELA VELKÉ DIVADLO
se sídlem
: Rooseveltova 279, 436 01 Litvínov
I
: 12802310
Zastoupená
: Mgr. Janou Galinovou
Bankovní spojení
: Komer ní banka Most, .ú. 51040491/0100
Osoba odpov dná za realizaci
projektu
: Mgr. Jana Galinová
Tel.
: 476 704 824, 602 278 743
e-mail
: galin@volny.cz
UZAVÍRAJÍ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, M SÍCE A ROKU TENTO

DODATEK . 1 KE SMLOUV O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV – profesionální divadlo
se sídlem v Litvínov a p sobící po celém Ústeckém kraji, eské republice, Evropské unii i
v ostatních zemích sv ta.
-Estetická a citová výchova d tí Ústeckého kraje jako prevence kriminality, narkomanie a
citové chudoby
-Vzd lávání, kultivování a zábava ur ená dosp lým ve volném ase s p ihlédnutím
k sociálním problém m regionu
-Reprezentace Ústeckého kraje nejen v R, ale i v EU a po celém sv t “, (dále

jen „Dodatek ke Smlouv “)
1

lánek I.
1.

Smluvní strany se s odvoláním na lánek V. bod 3 Smlouvy, uzav ené na základ
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 22/19Z/2007 ze dne 25. 4. 2007, kterým byla
Docela velkému divadlu, Rooseveltova 279, 436 01 Litvínov, poskytnuta dotace ve výši
350.000,- K z „Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor
a hudebních t les p sobících v Ústeckém kraji pro období 2007-2013“ na realizaci
projektu“, „DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV – profesionální divadlo se
sídlem v Litvínov a p sobící po celém Ústeckém kraji, eské republice, Evropské unii
i v ostatních zemích sv ta.
-Estetická a citová výchova d tí Ústeckého kraje jako prevence kriminality,
narkomanie a citové chudoby
-Vzd lávání, kultivování a zábava ur ená dosp lým ve volném ase s p ihlédnutím
k sociálním problém m regionu
-Reprezentace Ústeckého kraje nejen v R, ale i v EU a po celém sv t “, dohodly na
tomto Dodatku ke Smlouv .
2. V lánku II. Financování, se v odstavci 6 vypoušt jí slova „po p edložení vyú tování a
úhrady vlastního procentuálního podílu (spoluú asti)“.
3. V lánku II. Financování, se v odstavci 7, v ta první na konci nahrazuje údaj „70%“
údajem „5,8%“
4. P íloha . 2 Smlouvy „Plánované len ní p id lené dotace“ se nahrazuje P ílohou .1
„Plánovaný nákladový rozpo et projektu“ tohoto dodatku.
lánek II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti a ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními
stranami a stává se nedílnou sou ástí smlouvy o poskytnutí neinvesti ní dotace .
725/2007.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedot ené z stávají v platnosti beze zm ny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, p i emž p íjemce dotace obdrží 1 a
poskytovatel dotace 3 vyhotovení. .
4. Podpisem tohoto dodatku smluvní strany potvrzují, že jsou s jeho ujednáními pln
srozum ny, uzav ely jej jako projev své svobodné v le a jeho obsahem jsou vázány.
5. Tento dodatek je uzav en na základ
/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007

V Ústí nad Labem dne …………

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

.

V Litvínov dne…………….

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Mgr. Jana Galinová

(za poskytovatele)

(za p íjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace
Dodatek . 1
íslo poskytovatele : 723/2007
íslo p íjemce
:

Smlu vní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
I
DI
Bankovní spojení
íslo ú tu
Zástupce pro v cná jednání
ÚK
tel.
e-mail

: 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
: 882733379/0800
: PhDr. Petr Novák, CSc.,
vedoucí odboru kultury a památkové pé e Krajského ú adu
: 475 657 256
: novak.p@kr-ustecky.cz

a
P íjemce:
M stské divadlo v Most , spol. s.r.o.
se sídlem
: Divadelní 15, 434 01 Most
Zastoupené
: PhDr. Václavem Hofmannem, jednatelem
I
: 27275701
Bankovní spojení
: 198014618/0300
Osoba odpov dná za realizaci
projektu
: PhDr. Václav Hofmann
Tel.
: 476105419
e-mail
: reditel@divadlo-most.cz

UZAVÍRAJÍ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, M SÍCE A ROKU TENTO

DODATEK . 1 KE SMLOUV O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „P ímá finan ní podpora regionální a nadregionální innosti
M stského divadla v Most “ (dále jen „Dodatek ke Smlouv “)

1

lánek I.
1. Smluvní strany se s odvoláním na lánek V. bod 3 Smlouvy, uzav ené na základ
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 22/19Z/2007 ze dne 25. 4. 2007, kterým
byla M stskému divadlu v Most , spol.s.r.o., Divadelní 15, 434 01 Most, poskytnuta
dotace ve výši 2.500.000,- K z „Programu podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních soubor a hudebních t les p sobících v Ústeckém kraji pro období 20072013“ na realizaci projektu „P ímá finan ní podpora regionální a nadregionální
innosti M stského divadla v Most “, dohodly na tomto Dodatku ke Smlouv .
2. V lánku I., Poskytnutí dotace, se za slova: „(slovy: dvamiliónyp tsettisíc korun
eských)“ vkládají slova: „a dále na základ rozhodnutí Zastupitelstva ÚK .
34/20Z/2007, ze dne 27. 6. 2007, dotaci ve výši 1.000.000,- K (slovy: jedenmilion
korun eských), tj. celkem dotaci ve výši 3.500.000,- K (slovy: t imilionyp tsettisíc
korun eských)“
3. V lánku II. Financování, se v odstavci 6 vypoušt jí slova „po p edložení vyú tování
a úhrady vlastního procentuálního podílu (spoluú asti)“.
4. V lánku II. Financování, se v odstavci 7, v ta první na konci nahrazuje údaj „70%“
údajem „8%“
5. P íloha . 2 Smlouvy „Plánované len ní p id lené dotace“ se nahrazuje P ílohou .1
„Plánovaný nákladový rozpo et projektu“ tohoto dodatku.
lánek II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti a ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními
stranami a stává se nedílnou sou ástí smlouvy o poskytnutí neinvesti ní dotace .
723/2007.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedot ené z stávají v platnosti beze zm ny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, p i emž p íjemce dotace obdrží 1 a
poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
4. Podpisem tohoto dodatku smluvní strany potvrzují, že jsou s jeho ujednáními pln
srozum ny, uzav ely jej jako projev své svobodné v le a jeho obsahem jsou vázány.
5. Tento dodatek je uzav en na základ
/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(za poskytovatele)

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje .

V Most dne………………..

……………………………………………………….

PhDr. Václav Hofmann
jednatel spole nosti
(za p íjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace
Dodatek . 1
íslo poskytovatele : 724/2007
íslo p íjemce
:

Smlu vní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
I
DI
Bankovní spojení
íslo ú tu
Zástupce pro v cná jednání
tel.
e-mail

: 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
: 882733379/0800
: PhDr. Petr Novák, CSc.,
vedoucí odboru kultury a památkové pé e Krajského ú adu ÚK
: 475 657 256
: novak.p@kr-ustecky.cz

a
P íjemce:
Statutární m sto Ústí nad Labem
pro Severo eské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem, p.o.
se sídlem
: Velká Hradební 2323/8 , Ústí nad Labem
PS
: 400 01
I , DI
: 00081531
Zastoupená
: Mgr. Janem Kubatou, primátorem
Bankovní spojení
: 9005-1125-41/0100
Osoba odpov dná za realizaci
projektu
: MgA. Tomáš Šimerda, editel SDOB
Tel.
: 475 258 618
UZAVÍRAJÍ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, M SÍCE A ROKU TENTO

DODATEK . 1 KE SMLOUV O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních soubor a hudebních t les p sobících v Ústeckém kraji pro období
2007-2013 “ (dále jen „Dodatek ke Smlouv “)

1

lánek I.
1. Smluvní strany se s odvoláním na lánek V. bod 3 Smlouvy, uzav ené na základ
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 22/19Z/2007 ze dne 25. 4. 2007, kterým
byla Statutárnímu m stu Ústí nad Labem, pro Severo eské divadlo opery a baletu.,
p.o., Velká Hradební 2323/8, poskytnuta dotace ve výši 3.200.000,- K z „Programu
podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a hudebních t les
p sobících v Ústeckém kraji pro období 2007-2013“ na realizaci projektu „Program
podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a hudebních t les
p sobících v Ústeckém kraji pro období 2007 – 2013“, dohodly na tomto Dodatku
ke Smlouv .
2. V lánku I., Poskytnutí dotace, se za slova: „(slovy: t imilionydv st tisíc korun
eských)“ vkládají slova: „a dále na základ rozhodnutí Zastupitelstva ÚK .
34/20Z/2007, ze dne 27. 6. 2007, dotaci ve výši 2.000.000,- K (slovy: dvamiliony
eských), tj. celkem dotaci ve výši 5.200.000,-K
(slovy:
korun
p tmilion dv st tisíc korun eských)“
3. V lánku II. Financování, se v odstavci 6 vypoušt jí slova „po p edložení vyú tování
a úhrady vlastního procentuálního podílu (spoluú asti)“.
4. V lánku II. Financování, se v odstavci 7, v ta první na konci nahrazuje údaj „60%“
údajem „20%“
5. P íloha . 2 Smlouvy „Plánované len ní p id lené dotace“ se nahrazuje P ílohou .1
„Plánovaný nákladový rozpo et projektu“ tohoto dodatku

lánek II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti a ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními
stranami a stává se nedílnou sou ástí smlouvy o poskytnutí neinvesti ní dotace .
724/2007.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedot ené z stávají v platnosti beze zm ny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, p i emž p íjemce dotace obdrží 1 a
poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
4. Podpisem tohoto dodatku smluvní strany potvrzují, že jsou s jeho ujednáními pln
srozum ny, uzav ely jej jako projev své svobodné v le a jeho obsahem jsou vázány.
5. Tento dodatek je uzav en na základ
/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(za poskytovatele)

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje .

V Ústí nad Labem dne…………….

……………………………………………………….

Mgr. Jan Kubata
primátor Statutárního m sta Ústí nad Labem
(za p íjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace
Dodatek . 1
íslo poskytovatele : 722/2007
íslo p íjemce
:

Smlu vní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
I
: 70892156
DI
: CZ 70892156
Bankovní spojení
: eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu
: 882733379/0800
Zástupce pro v cná jednání:
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové pé e Krajského ú adu ÚK
tel.
: 475 657 256
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz
a
P íjemce:
Statutární m sto Ústí nad Labem
pro inoherní studio Ústí nad Labem, p.o.
se sídlem
: Velká Hradební 2323/8 , Ústí nad Labem
PS
: 400 01
I , DI
: 00081531
Zastoupená
: Mgr. Janem Kubatou, primátorem
Bankovní spojení
: 9005-1125-41/0100
Osoba odpov dná za realizaci
projektu
: Jaroslav Haidler, editel inoherního studia Ústí n.L., p.o.
Tel.
: 475 531 428
e-mail
: achab@cinoherak.cz
UZAVÍRAJÍ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, M SÍCE A ROKU TENTO

DODATEK . 1 KE SMLOUV O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „Podpora regionální divadelní innosti v inoherním studiu
Ústí nad Labem“ (dále jen „Dodatek ke Smlouv “)

1

lánek I.
1. Smluvní strany se s odvoláním na lánek V. bod 3 Smlouvy, uzav ené na základ
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 22/19Z/2007 ze dne 25. 4. 2007, kterým
byla Statutárnímu m stu Ústí nad Labem, pro inoherní studio Ústí nad Labem, p.o.,
Velká Hradební 2323/8, poskytnuta dotace ve výši 900.000,- K z „Programu podpory
aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a hudebních t les p sobících
v Ústeckém kraji pro období 2007-2013“ na realizaci projektu, „Podpora regionální
divadelní innosti v inoherním studiu Ústí nad Labem“, dohodly na tomto Dodatku
ke Smlouv .
2. V lánku I., Poskytnutí dotace, se za slova: „(slovy: dev tsettisíc korun eských)“
vkládají slova: „a dále na základ rozhodnutí Zastupitelstva ÚK . 34/20Z/2007, ze
dne 27. 6. 2007, dotaci ve výši 1.000.000,- K (slovy: jedenmilion korun eských),
tj. celkem dotaci ve výši 1.900.000,- K (slovy: jedenmiliondev tsettisíc korun
eských)“.
3. V lánku II. Financování, se v odstavci 6 vypoušt jí slova „po p edložení vyú tování
a úhrady vlastního procentuálního podílu (spoluú asti)“.
4. V lánku II. Financování, se v odstavci 7, v ta první na konci nahrazuje údaj „60%“
údajem „13,5%“.
5. P íloha . 2 Smlouvy „Plánované len ní p id lené dotace“ se nahrazuje P ílohou .1
„Plánovaný nákladový rozpo et projektu“ tohoto dodatku.
lánek II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti a ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními
stranami a stává se nedílnou sou ástí smlouvy o poskytnutí neinvesti ní dotace .
722/2007.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedot ené z stávají v platnosti beze zm ny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, p i emž p íjemce dotace obdrží 1 a
poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
4. Podpisem tohoto dodatku smluvní strany potvrzují, že jsou s jeho ujednáními pln
srozum ny, uzav ely jej jako projev své svobodné v le a jeho obsahem jsou vázány.
5. Tento dodatek je uzav en na základ
/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(za poskytovatele)

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje .

V Ústí nad Labem dne…………….

……………………………………………………….

Mgr. Jan Kubata
primátor Statutárního m sta Ústí nad Labem
(za p íjemce)
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Dota ní program

„Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních soubor a hudebních t les p sobících v
Ústeckém kraji
pro rok 2008.
Program se ídí „Zásadami pro poskytování ú elových finan ních prost edk
z rozpo tu Ústeckého kraje“schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
. ../21Z/2007, ze dne 26. 9. 2007.

P edm t podpory
Finan ní prost edky z rozpo tu Ústeckého kraje jsou ur eny k podpo e stálých
profesionálních divadelních soubor a hudebních t les p sobících na území
Ústeckého kraje.
erpání je ur eno p edevším na zajišt ní p sobení t chto organizací na
území Ústeckého kraje (zájezdová innost), ale m že být použito i na zajišt ní svozu
divák , posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólist ) a dalších funkcí
souvisejících s podporou p sobení t chto organizací na území Ústeckého kraje.
Finan ní prost edky poskytnuté v tomto programu obcím, ob anským sdružením i
jiným spolk m a organizacím, nemají charakter ve ejné podpory ve smyslu lánku 87
odst. 1 Smlouvy ES. P íjemci plní závazky na poli ochrany a podpory kulturního
d dictví, operují na nekomer ní bázi a nezapojují se do jiných (hospodá ských)
aktivit.

Obsah
I.

název dota ního programu
„Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a
hudebních t les p sobících v Ústeckém kraji
pro rok 2008.“

II.

za azení dota ního programu do oblasti
Kultura.

III.

sledovaný zám r
Podpora p sobení profesionálních soubor na území Ústeckého kraje,
rozší ení nabídky a podpora po ádání kulturních akcí,
podpora subjekt zabezpe ujících kulturní aktivity,
reprezentace kraje v oblasti kultury,

rozvíjení tvo ivosti a estetické výchovy a aktivní kulturní tvorby,
zachování a rozvoj místních tradic.

IV.

forma dotace a stanovení ú elu použití prost edk
Neinvesti ní dotace.
Finan ní prost edky z rozpo tu Ústeckého kraje jsou ur eny k podpo e stálých
profesionálních divadelních soubor a hudebních t les p sobících na území
Ústeckého kraje. erpání je ur eno p edevším za zajišt ní p sobení t chto
organizací na území Ústeckého kraje (zájezdová innost), ale m že být použito
na zajišt ní svozu divák , posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólist ) a
dalších funkcí souvisejících s podporou p sobení t chto organizací na území
Ústeckého kraje.

V.

výše spoluú asti p íjemce dotace
Minimální výše poskytované dotace iní 50 000,- K . Maximální výše dotace je
70% z celkových náklad projektu. Procentuální podíl dotace je závazným
finan ním ukazatelem v rámci celkových náklad projektu.

VI.

termín vyhlášení
12. íjna 2007

VII.

termín uzáv rky pro p ijímání projekt
Zpracované projekty s p ihláškou a p ílohami, v zalepené obálce, ozna ené
nápisem:
„Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a
hudebních t les p sobících v Ústeckém kraji
pro rok 2008,
doru ují zájemci na adresu:
Krajský ú ad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové pé e
Velká hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Uzáv rka p ijímání projekt :
17. prosince 2007, do 15,00 hodin

VIII.

termín vyhlášení výsledk výb ru p íjemc dotace
do 15. února 2008 u žádostí schvalovaných Radou ÚK

O poskytnutí neinvesti ní dotace do výše 200 000,-K jednomu subjektu
(žadateli) , s výjimkou obcí, rozhoduje Rada Ústeckého kraje.
do 17. b ezna 2008 u žádostí schvalovaných Zastupitelstvem ÚK.
O poskytnutí neinvesti ní dotace nad 200 000,- K jednomu subjektu (žadateli)
v kalendá ním roce rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
O poskytnutí neinvesti ní dotace obci rozhoduje vždy Zastupitelstvo Ústeckého
kraje.
Žádosti o dotace p ísp vkových organizací podává z izovatel.

IX.

stanovení konzulta ního místa na krajském ú adu
Kontaktní osoby:
pracovníci Odboru kultury a památkové pé e KÚ ÚK
Karina Strnadová
PaedDr. Petr Brázda

X.

e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz
e-mail: brazda.p@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 242
telefon: 475 657 243

hodnotící kriteria
Význam projektu pro rozvoj kultury Ústeckého kraje.
Rozsah p sobení projektu.
Spádová oblast p sobení žadatele.
Návšt vnost.

XI.

formulá obsahu žádosti
Dle p ílohy A tohoto programu.

XII.

vzor smlouvy na poskytnutí dotace
Dle p ílohy B tohoto programu.

Tento „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a
hudebních t les p sobících v Ústeckém kraji pro rok 2008“,
byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . .../21Z/2007 ze dne 26. 9.
2007 a nahrazuje
„ Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a hudebních
t les p sobících v Ústeckém kraji pro období 2007-2013“,
který byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 31/17Z/2007 ze dne
20. 12. 2006.

P íloha 1/A

ŽÁDOST O Ú ELOVOU NEINVESTI4NÍ DOTACI NA ROK 2008
Dota ní program

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a hudebních
t les p sobících na území Ústeckého kraje pro rok 2008
Identifikace projektu

(barevné ádky se nevypl ují)

(v souladu s údaji na p edložených dokladech totožnosti a s administra ním registrem
ekonomických subjekt MF R - http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html)

V p ípad p ísp vkových organizací je žadatelem z izovatel
(je dán bilancí po tu obyvatel

R zpracovanou eským statistickým ú adem k 1. lednu

b žného roku)
Vy p l u j í p o u z e o b c e

I :

Bankovní spojení :
Plátcem DPH:

ANO

DI

NE

(v souladu s údaji na p edložených
dokladech totožnosti)

Ú el projektu a jeho popis
10. Umíst ní projektu:
11. Cíl – ú el projektu:
12. Charakter projektu:

(podrobn ji uve te v p íloze)
(podrobn ji uve te v p íloze)

13. Požadovaný finan ní p ísp vek bude použit ke krytí náklad na:
P ipravenost projektu
14. Požadovaná ú elová dotace celkem:
v len ní

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

15. Vlastní zdroje p edkladatele projektu:
16. Ostatní zdroje:
17. Celkové náklady projektu:
18. Termín zahájení a dokon ení projektu
19. Po et p íloh:

p esný termín a místo st žejní
akce:

viz. Zásady pro poskytování ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje
(usnesení.Zastupitelstva Ústeckého kraje …/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007).

20. Spolupracující instituce a organizace:
Datum:

Razítko a podpis žadatele:

P íloha 1/B

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad
„Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních soubor a hudebních t les p sobících
v Ústeckém kraji pro rok 2008.

Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace
pro rok 2008
íslo poskytovatele :
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 :
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové pé e Krajského ú adu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 …
e-mail
: …………..@kr-ustecky.cz

a
P íjemce:
Varianta . 1
Název ……..
se sídlem ……………..
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v …………………., oddíl ….,
vložka…..
zastoupená (ý) ………………. s postavením (funkcí) osoby, která p íjemce zastupuje
Varianta . 2
Jméno a p íjmení ………..
datum narození ……………….
bydlišt …………………….
místo podnikání ………..
ŽL vydán Živnostenským ú adem v ……… dne …………. .j. ………...
I ………….
DI …………………..
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Bankovní spojení ………………
Osoba odpov dná za realizaci projektu:
……………………
tel.: ………………., fax: …………………..
e-mail: ………………………
Výpis z obchodního rejst íku (Živnostenský list) ……………… tvo í p ílohu . 1 k této
smlouv .
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu …………………………
Preambule
Pro ú ely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . ..21Z/2007
ze dne 26. 9. 2007 schváleny Zásady pro poskytování ú elových finan ních prost edk
z rozpo tu Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s t mito zásadami

lánek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základ
rozhodnutí …………
. ….. ze dne
…….investi ní/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) ……………… , za následujících podmínek:
-

dotace bude p íjemcem použita nejpozd ji do konce roku 2008.

Finan ní prost edky poskytnuté v tomto programu obcím, ob anským sdružením i jiným
spolk m a organizacím, nemají charakter ve ejné podpory ve smyslu lánku 87 odst,1
Smlouvy ES. P íjemci plní závazky na poli ochrany a podpory kulturního d dictví, operují na
nekomer ní bázi a nezapojují se do jiných (hospodá ských) aktivit.
lánek II.
Financování
1. Dotace je p id lena za ú elem realizace akce ..................................... v rámci „Programu
podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a hudebních t les
p sobících v Ústeckém kraji pro rok 2008, na základ
poskytovatelem
odsouhlaseného rozpo tu všech plánovaných p íjm a výdaj (dále jen „plánovaný
nákladový rozpo et“), a to v rozsahu v n m uvedeného procentuálního podílu dotace na
úhrad plánovaných náklad , jejich druhovém len ní (dále jen „procentuální ú elové
ur ení prost edk “). Plánovaný nákladový rozpo et p edložený p íjemcem v projektu je
nedílnou sou ástí této smlouvy jako její p íloha . …….
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2. V plánovaném nákladovém rozpo tu, který je p ílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad takto ozna ují následující náklady : …………………………………………………
3. Zm ny v rámci procentuálního ú elového ur ení prost edk je možné provád t za
p edpokladu dohody smluvních stran.
4. Termín ukon ení realizace projektu je ….. . Pro p íjemce dotace je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta ú elov (viz l. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných náklad vzniklých v kalendá ním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta,
p ímo souvisejících s realizací projektu. Datum ú innosti uznatelných náklad je 1. 1.
2008.
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 daném rozpo tovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu, nejpozd ji do konce kalendá ního roku, ve
kterém byla dotace poskytnuta
- 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,
- nákupy pozemk a budov,
- rekonstrukce a opravy nemovitostí,
- 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).
6. Dotace bude poskytnuta
-

jednorázov , po p edložení písemné žádosti o vyplacení, zálohov , s podmínkou
vyú tování a p edložením záv re né zprávy ve stanoveném termínu. Záloha bude
vyplacena do 30 dn po spln ní všech výše uvedených podmínek.

7. Jako závazný finan ní ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši ….%. Závazný finan ní ukazatel musí být dodržen ve vztahu
k celkovým plánovaným náklad m projektu v etn dodržení druhového len ní
plánovaného nákladového rozpo tu.
lánek III.
Práva a povinnosti
P íjemce prohlašuje, že dotaci p ijímá a v této souvislosti se zavazuje:
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a) Použít dotaci za ú elem realizace p edloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta a to do konce kalendá ního roku, ve kterém byla poskytnuta a
v souladu s touto smlouvou.
b) Dotaci nep evést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH (u plátc
poskytnuta pouze na pln ní bez DPH.

DPH). Plátc m DPH je dotace

d) Odpovídat za hospodárné použití p id lených prost edk v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpo tem projektu, který je p ílohou této smlouvy, a jejich
ádné a odd lené sledování v ú etnictví, pod daným ú elovým znakem (UZ),
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.
e) P edat poskytovateli písemnou záv re nou zprávu o použití poskytnuté dotace a to
nejpozd ji do 30 dn po ukon ení realizace projektu nebo po uzav ení Smlouvy o
poskytnutí dotace. 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

-

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 , který je p ílohou této smlouvy

-

v p ípad , že dotace bude vyplácena zálohov , je t eba s da ovým dokladem
p edložit bankovní výpis o jeho zaplacení minimáln ve výši spoluú asti p íjemce
na projektu

-

na da ových dokladech souvisejících s dotací je t eba uvád t, že projekt je
realizován za finan ní podpory Ústeckého kraje

f) 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.
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g) 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.
h) Neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn , odbor …………..
krajského ú adu o všech zm nách, týkajících se identifikace p íjemce nebo realizace
podpo eného projektu.
i) 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 7 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.
j) 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.
k) 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.
l) Respektovat záv ry kontroly provedené odborem kultury a památkové pé e nebo
orgánem kontroly krajského ú adu.
m) 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
prost edk poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávn n požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové ástky. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úrok z
prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávn n od smlouvy odstoupit v p ípad , že p íjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou
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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
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 ……. vyhotoveních s platností originálu, p i emž každá
ze smluvních stran obdrží ………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 ……………. . …………ze dne
…………….

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

……………..
…………………………..
(p íjemce)
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