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 18. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 28. 2. 2007 od 10:05 hodin do 14:07 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/18Z/2007
Schválení programu a stanoviska občanů k projednávaným otázkám
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 18. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
(Hlasování: 35 – 1 – 11)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/18Z/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.
RSDr. Jiří Kraft (KSČM)
3.
JUDr. Zděnek Lavička (ČSSD)
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/18Z/2007
Schválení ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.
2.

Ing. René Budjače (ODS)
Ing. Pavla Koudu (ČSSD)

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 4/18Z/2007
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 39/7Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
2. Usnesení č. 54/8Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
3. Usnesení č. 59/9Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
4. Usnesení č. 22/10Z/2006 Dotační program „Sport a volný čas 2006“
5. Usnesení č. 23/10Z/2006 Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v
Ústeckém kraji
6. Usnesení č. 24/10Z/2006 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2006
7. Usnesení č. 29/10Z/2006 Profinancování projektu "II/247 přivaděč průmyslová zóna
Prosmyky I.část – trasa do km 1,6" uplatněného v rámci 5. kola výzvy společného
regionálního programu SROP
8. Usnesení č. 63/10Z/2006 Dofinancování projektu v rámci Společného regionálního
operačního programu (SROP) pro příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje
9. Usnesení č. 22/11Z/2006 Přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území
Ústeckého kraje
10. Usnesení č. 23/11Z/2006 Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace revokace usnesení
11. Usnesení č. 26/12Z/2006 Dotační program: „Sport a volný čas 2006“ - přidělení dotací
12. Usnesení č. 27/12Z/2006 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2006 přidělení dotací
13. Usnesení č. 46/12Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
14. Usnesení č. 47/12Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
15. Usnesení č. 52/12Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
16. Usnesení č. 19/15Z/2006 Grantové schéma „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v
Ústeckém kraji pro veřejný sektor“ 3. výzva – návrh na poskytnutí dotací
17. Usnesení č. 20/15Z/2006 Grantové schéma Ústeckého kraje „Rozvoj kapacit dalšího
profesního vzdělávání“ – 3. výzva – návrh na poskytnutí dotací
18. Usnesení č. 21/15Z/2006 Grantové schéma „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v
Ústeckého kraji pro malé a střední podnikatele v cestovním ruchu“ 3. kolo výzvy –
návrh na poskytnutí dotací
19. Usnesení č. 32/15Z/2006 Program I – Preventivní programy realizované školami,
školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi (projekty místního a
regionálního charakteru) – přidělení dotací
20. Usnesení č. 50/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
21. Usnesení č. 51/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
22. Usnesení č. 62/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
23. Usnesení č. 63/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
24. Usnesení č. 66/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
25. Usnesení č. 14/16Z/2006 Schválení přesunu objemu finančních prostředků
v grantových schématech Ústeckého kraje v programu SROP

2

26. Usnesení č. 15/16Z/2006 Grantové schéma Ústeckého kraje „Rozvoj kapacit dalšího
profesního vzdělávání“ – 3.výzva – doplnění návrhu poskytnutí dotací o projekty
zařazené do Zásobníku projektů
27. Usnesení č. 20/16Z/2006/I.,II. Dofinancování projektů pro příspěvkové organizace
Ústeckého kraje z Fondu rozvoje Ústeckého kraje
28. Usnesení č. 21/16Z/2006 Změna příspěvku městům, obcím a soukromé škole
29. Usnesení č. 23/16Z/2006 Sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
školství
30. Usnesení č. 24/16Z/2006 Dotační program: „Sport a volný čas 2006“ - přidělení dotace
31. Usnesení č. 25/16Z/2006 Schválení dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2006
32. Usnesení č. 28/16Z/2006 Odkup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje
a.s.
33. Usnesení č. 37/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
34. Usnesení č. 39/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
35. Usnesení č. 40/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
36. Usnesení č. 41/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
37. Usnesení č. 42/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
38. Usnesení č. 43/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
39. Usnesení č. 45/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
40. Usnesení č. 48/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
41. Usnesení č. 49/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
42. Usnesení č. 51/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
43. Usnesení č. 59/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
44. Usnesení č. 61/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
45. Usnesení č. 62/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
46. Usnesení č. 63/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
47. Usnesení č. 64/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
48. Usnesení č. 65/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
49. Usnesení č. 66/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
50. Usnesení č. 67/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
51. Usnesení č. 68/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
52. Usnesení č. 69/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
53. Usnesení č. 71/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
54. Usnesení č. 74/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
55. Usnesení č. 75/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
56. Usnesení č. 76/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
57. Usnesení č. 77/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
58. Usnesení č. 81/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
59. Usnesení č. 82/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
60. Usnesení č. 7/17Z/2006 Realizace transformace nemocnic v Ústeckém kraji
61. Usnesení č. 11/17Z/2006 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
62. Usnesení č. 23/17Z/2006/C)1.,2. Návrh na poskytnutí dotací z Programu poskytování
podpor na hospodaření v lesích
63. Usnesení č. 24/17Z/2006 Návrh Společného prohlášení partnerů projektu Evropské unie
– Projekt ELBE-LABEPreventivní opatření ochrany před povodněmi prostřednictvím
nadnárodního územního plánování (ELLA)
64. Usnesení č. 25/17Z/2006 Program aktivního života PAŽIT - přidělení dotace
65. Usnesení č. 28/17Z/2006 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci
Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 273/2006
uzavřené dne 28. 7. 2006
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66. Usnesení č. 29/17Z/2006 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci
Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 22/KP/2006
uzavřené dne 9.6.2006
67. Usnesení č. 30/17Z/2006 Změna Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje
68. Usnesení č. 74/17Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
69. Usnesení č. 83/17Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 64/27/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 12. 2007
2. Usnesení č. 45/3Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 5. 2007
3. Usnesení č. 32/4Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 7. 2007
4. Usnesení č. 88/6Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 12. 2007
5. Usnesení č. 55/9Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 12. 2007
6. Usnesení č. 57/9Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 12. 2007
7. Usnesení č. 58/9Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 12. 2007
8. Usnesení č. 46/11Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 30. 9. 2007
9. Usnesení č. 62/12Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 12. 2007
10. Usnesení č. 64/12Z/2006/1. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 7. 2007
11. Usnesení č. 29/15Z/2006 Návrh pravidel Programu poskytování podpor na
hospodaření v lesích na období 2007-2009 na 15. 3. 2007
12. Usnesení č. 56/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 3. 2007
13. Usnesení č. 65/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 3. 2007
14. Usnesení č. 69/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 30. 4. 2007
15. Usnesení č. 79/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 7. 2008
16. Usnesení č. 38/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 3. 2007
(Hlasování: 47 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/18Z/2007
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědom í
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 6. 12. 2006 do 17. 1. 2007.
(Hlasování: 46 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/18Z/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: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/18Z/2007
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Změna Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
změnu Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/18Z/2007
Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
poskytnutí věcných darů dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v níže uvedeném rozsahu, pro činnost Integrovaného
záchranného systému Ústeckého kraje, a to těmto subjektům:
1) Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7
IČ: 00007064
zastoupené plk. JUDr. Jiřím Vorálkem, ředitelem Policie ČR Správy Severočeského kraje
Ústí nad Labem.
Předmět daru :
-

1 ks Interaktivní tabule I-board
1 ks GPSMAP 76CSx, 1x anténa GPS 5m s konektorem, 1x anténa GPS magnetická 3m,
1x pouzdro, 1x mapa TOPO, 1x mapa AERO, 1x sada do auta GPSMAP 76CSx
a 1x SD Micro Card 1 GB Kingston

Celková cena daru činí 89.911,60 Kč včetně DPH.
2) Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7a, 400 01 Ústí nad Labem
IČ : 00829013
Zastoupená MUDr. Iljou Deylem, ředitelem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého
kraje, příspěvková organizace
Předmět daru :
-

2 ks benzínový generátor HERON 6000 W, 2 ks plechový kanystr 20l
2 ks nákladní přívěs VARIO A 08.2
Celková cena daru činí 236.908,- Kč včetně DPH.

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/18Z/2007
Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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bere na vědom í
výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2006.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/18Z/2007
Úprava Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) zřizuje
dle § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, peněžní fond Ústeckého kraje s názvem „Fond hejtmana
Ústeckého kraje“.
B) schvaluje
v návaznosti na § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
1. upravené znění Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu
Ústeckého kraje dle předloženého materiálu,
2. Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmana
Ústeckého kraje dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/18Z/2007
Dotace Ústeckého kraje na pokrytí nezbytně nutných nákladů k zajištění náhradní dopravní
obslužnosti – dočerpání dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1.

úpravu „Zásad“ prodloužením termínu na poskytnutí dotace uvedeného v „Zásadách“
v článku IV. odst. 6 do 16. 3. 2007;

2.

v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 40/15Z/2006 ze dne 20. 9.
2006, kterým byly schváleny „Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků obcím z rozpočtu Ústeckého kraje na pokrytí nezbytně nutných nákladů
k zajištění náhradní dopravní obslužnosti (Zásady)“ (dále jen „Zásady“) poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje na pokrytí nezbytně nutných
nákladů, které vznikly obcím Ústeckého kraje při zajištění základní dopravní
obslužnosti v souvislosti s přerušením dopravy na pravidelných linkách veřejné
autobusové dopravy (dále jen dotace) takto :
Město Krupka ve výši 51 036,80 Kč
Obec Chotiněves ve výši 10 353,- Kč.

(Hlasování: 40 – 0 – 2)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 12/18Z/2007
Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek Programu podpory rozvoje obcí, tj. s prodloužením termínu
dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace k těmto projektům:
1. Zpracování územního plánu obce Doubice do 31.12.2007
2. Zpracování územně plánovací dokumentace obce Markvartice do 30.9.2007
3. Územní plán obce Kyškovice do 30.6.2007
4. Územně plánovací dokumentace obce Vlastislav do 30.4.2008
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/18Z/2007
Stav realizace programů SROP a dalších operačních programů k 31. 12. 2006 v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o stavu realizace programů SROP a dalších operačních programů v Ústeckém kraji
k 31. 12. 2006.
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/18Z/2007
Návrh na poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu kraje podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ pro subjekt
a projekt:
1. Severočeské sdružení obcí
IČO: 47324376
Sídlo: Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem
Projekt: Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací „Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje “
Výše dotace: 595 760 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
B) schvaluje
podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ návrh dodatku ke smlouvě o dotaci z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje takto:
Ke smlouvě č. 83/2005/FVH, uzavřenou s obcí Radovesice, dodatek č.1 o změně termínu
dokončení projektu ze dne 30. 3. 2007 na 31. 8. 2007.
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Poskytnutí dotace a změna termínu dokončení projektu je podmíněno uzavřením smlouvy, jejíž
návrh je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/18Z/2007
Schválení dotačního programu: „Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2007“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
„Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro
rok 2007“, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
B)

ukládá
panu Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje, zodpovědnému za oblast životního
prostředí a zemědělství, zajistit vyhlášení schváleného „Programu rozvoje ekologické
výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2007“.
Termín: 15. 3. 2007

(Hlasování: 49 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/18Z/2007
Návrh doplnění Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
doplnění zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje v článku III. bod 1. o písmeno f):
„- příprava a realizace protipovodňových opatření na území Ústeckého kraje, která mají
povahu vodních děl ve smyslu ustanovení § 55 vodního zákona .“
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/18Z/2007
Dotační program „Sport a volný čas 2007“ – přidělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
1. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na projekty osobám dle přílohy
3 tohoto usnesení.
2.

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na projekty obcím dle přílohy 4
tohoto usnesení a na projekty příspěvkovým organizacím zřizovaných obcí dle přílohy
5 tohoto usnesení.
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B)

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

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/18Z/2007
Žádost o prodloužení termínu pro podání závěrečného vyúčtování dotace v rámci „Programu
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2006“ u projektu „Hudební festival EXPERIMENT
Podbořany 2006 – VI. ročník“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
prodloužení termínu pro podání závěrečného vyhodnocení a vyúčtování dotace v rámci
„Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2006“ u projektu „Hudební festival
EXPERIMENT Podbořany 2006 – VI. ročník“ v termínu do 8. 1. 2007.

B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
spojené s bodem A) tohoto usnesení.
Termín: 20. 3. 2007

(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/18Z/2007
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2007 - přidělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § dle § 36, odst. d) zákona č. 29/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, přidělení dotace v rámci dotačního titulu „Program podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2006“ následujícím žadatelům (města a obce):
Projekt č. 4
Název projektu: „Kludského ulice 2007“
Žadatel: Město Jirkov
IČ: 002610904
DIČ: CZ 00261 904
Sídlo: Městský úřad Jirkov, Nám.Dr.E.Beneše 1, 431 11 Jirkov
Ve výši: 70.000,- Kč
Projekt č. 6
Název projektu: „Osecké slavnosti 2007“
Žadatel: Město Osek
IČ: 00266558
DIČ: CZ 00266588
Sídlo: Městský úřad Osek, Zahradní 246, 417 05 Osek
Ve výši: 50.000,- Kč
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Projekt č. 16
Název projektu: Oslavy 950. výročí existence obce Dolní Zálezly
Žadatel: Obec Dolní Zálezly
IČ: 00266710
DIČ:
Sídlo: Obec Dolní Zálezly, Mírové náměstí 8, 403 01 Dolní Zálezly
Ve výši: 50.000,- Kč
Projekt č. 22
Název projektu: XVI. ročník, Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa v Ústeckém kraji
Bayren • Čechy • Sachsen
Žadatel: Misslareuth 1990. Mitte Europa
IČ: 68780451
DIČ: CZ 68780451
Sídlo: Misslareuth 1990. Mitte Europa, c/o Severočeská filharmonie, Mírové náměstí 2950,
415 28 Teplice
Ve výši: 300 000,- Kč.
Projekt č. 24
Název projektu: Kulturní léto Třebívlice 2007
Žadatel: Obec Třebívlice
IČ: 00264539
DIČ:
Sídlo: Zahradní 171, 411 15 Třebívlice
Ve výši: 100.000,- Kč
Projekt č. 28
Název projektu: Mostečtí výtvarníci ( výstava doc. ak. mal. Josefa Mištery)
Žadatel: Statutární město Most
IČ: 00266094
DIČ:
Sídlo: Statutární město Most, Radniční čp. 1, 434 69 Most
Ve výši: 50.000,- Kč
Projekt č. 37
Název projektu: SWINGOVÁ ROUDNICE (cyklus koncertů a festival – 6. ročník)
Žadatel: Město Roudnice nad Labem pro Kulturní zařízení města Roudnice n.L., p.o.
IČ: 00264334
DIČ: CZ 00264334
Sídlo: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Ve výši: 50.000,- Kč
Projekt č. 38
Název projektu: „Františkánské léto“
Žadatel: Město Kadaň
IČ: 00261912
DIČ:
Sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
Ve výši: 50.000,- Kč
Projekt č. 52
Název projektu: 38. ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2007
10

Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L., p.o.
IČ: 00081531
DIČ: CZ 00081531
Sídlo: Magistrát města Ústí n.L.,Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Ve výši: 50.000,- Kč
Projekt č. 53
Název projektu: 41. ročník Mezinárodního festivalu country&western a trampské písně
PORTA 2007
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L., p.o.
IČ: 00081531
DIČ: CZ 00081531
Sídlo: Magistrát města Ústí n.L., Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Ve výši: 100.000,- Kč
Projekt č. 54
Název projektu: 40. STŘEKOVSKÁ KAMERA Celostátní soutěž amatérského filmu
s mezinárodní účastí
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L., p.o.
IČ: 00081531
DIČ: CZ 00081531
Sídlo: Magistrát města Ústí n.L., Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Ve výši: 50.000,- Kč
Projekt č. 56
Název projektu: XI. ročník Mezinárodního jazz&blues festivalu Ústí nad Labem 2007
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L., p.o.
IČ: 00081531
DIČ: CZ 00081531
Sídlo: Magistrát města Ústí n.L., Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Ve výši: 150.000,- Kč
Projekt č. 59
Název projektu: XVI. národní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla
DIVADELNÍ DĚČÍN – DIVADELNÍ TŘEBÍČ
Žadatel: Statutární město Děčín pro Městské divadlo Děčín
IČ: 00261238
DIČ:
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Ve výši: 80.000,- Kč
Projekt č. 61
Název projektu: Nastudování a veřejná realizace loutkové hry s dětským loutkovým
souborem z Verneřic.
Žadatel: Město Verneřice
IČ: 261742
DIČ:
Sídlo: Mírové náměstí 138, Verneřice
Ve výši: 50.000,- Kč
Projekt č. 67
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Název projektu: LOUNSKÉ DIVADELNÍ 2007 soutěžní a postupová přehlídka amatérských
divadel
Žadatel: Město Louny, pro Vrchlického divadlo, příspěvkovou organizaci
IČ: 00265209
DIČ:
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Ve výši: 50.000,- Kč
Projekt č. 68
Název projektu: 9. Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně a okolí
Žadatel: Město Dolní Poustevna
IČ: 00261289
DIČ:
Sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Ve výši: 50.000,- Kč
Projekt č. 76
Název projektu: Svatomichaelská slavnost
Žadatel: Město Litvínov
IČ: 00266027
DIČ:
Sídlo: Město Litvínov – se sídlem MěÚ Litvínov, náměstí míru 11, 436 91 Litvínov
Ve výši: 50.000,- Kč
Projekt č. 77
Název projektu: Výstavy v městské Galerii Radniční sklípek, Litvínov
Žadatel: Město Litvínov
IČ: 00266027
DIČ:
Sídlo: Město Litvínov – se sídlem MěÚ Litvínov, náměstí míru 11, 436 91 Litvínov
Ve výši: 50.000,-Kč
Projekt č. 93
Název projektu: Jubilejní 50. Ročník Městských slavností chmele – Dočesná 2007
Žadatel: Město Žatec
IČ: 00265781
DIČ: CZ 00265781
Sídlo: Nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
Ve výši: 150.000,- Kč
Projekt č. 103
Název projektu: Postoloprtské slavnosti 2007 – 5. ročník
Žadatel: Město Postoloprty / pro příspěvkovou organizaci KZMP/
IČ: 00265403
DIČ: CZ 00265403
Sídlo: Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
Ve výši: 50.000,- Kč
Projekt č. 116
Název projektu: 950 let Obce Ploskovice
Žadatel: Obec Ploskovice
IČ: 00264164
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DIČ: CZ 00264164
Sídlo: Obec Ploskovice, Ploskovice 2, 411 42 Ploskovice
Ve výši: 50.000,- Kč
Projekt č. 138
Název projektu: Klášterecké hudební prameny
Žadatel: Město Klášterec nad Ohří
IČ: 261939
DIČ:
Sídlo: nám. Dr.E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Ve výši: 100.000,- Kč
Projekt č. 142
Název projektu: Osvětová propagace kulturního dědictví i současné obecné kultury
v mikroregionu Krušných hor v souladu s trvale udržitelným rozvojem venkova.
Žadatel: Obec Hora Svaté Kateřiny
IČ: 265934
DIČ:
Sídlo: Obecní úřad, Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
Ve výši: 50.000,- Kč
Projekt č. 150
Název projektu: Úštěcký advent
Žadatel: Město Úštěk
IČ: 00264571
DIČ:
Sídlo: Mírové náměstí, 411 45 Úštěk
Ve výši: 50.000,- Kč
Projekt č.151
Název projektu: Výroční koncert skupiny Do řady! – 20 let (1987-2007)
Žadatel: Město Bílina, pro Kulturní centrum Kaskáda, příspěvková organizace
IČ: 00361232
DIČ: CZ 00361232
Sídlo: Želivského 54/7, 418 01 Bílina
Ve výši: 50.000,- Kč
Projekt č.152
Název projektu: Krajské kolo celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů
Žadatel: Obec Chlumec
IČ: 00391387
DIČ:
Sídlo: Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec
Ve výši: 50.000,-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: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 20/18Z/2007
Rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém
kraji na rok 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
předložený návrh na přidělení finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven v Ústeckém kraji na rok 2007, v souladu se zněním § 11, odst. 3 zákona 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon):
1. Statutární město Děčín
se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly
IČ: 00261238
pro Městkou knihovnu Děčín, příspěvkovou organizaci
IČ: 64679454
ve výši: 1 630,- tis. Kč
2. Město Chomutov
se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00261891
pro Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova,
příspěvkovou organizaci
IČ: 00360589
ve výši: 1 010,- tis. Kč
3. Město Litoměřice
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČ: 00263958
pro Knihovnu Karla Hynka Máchy, příspěvkovou organizaci
IČ: 00360627
ve výši: 1 570,- tis. Kč
4.

Město Louny
se sídlem: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
pro Městskou knihovnu Louny, příspěvkovou organizaci
IČ: 65108477
ve výši: 770,- tis. Kč

5. Město Žatec
se sídlem: Náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
IČ: 00265781
pro Městskou knihovnu Žatec, příspěvkovou organizaci
IČ: 49123742
ve výši: 300,- tis. Kč
6. Statutární město Most
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se sídlem: Radniční ul. 1, 434 69 Most
IČ: 00266094
pro Městskou knihovnu Most, příspěvkovou organizaci
IČ: 00080713
ve výši: 710,- tis. Kč
7.

B)

Statutární město Teplice
se sídlem: Náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice
IČ: 00266621
pro Regionální knihovnu Teplice, příspěvkovou organizaci
IČ: 00361216
ve výši: 990,- tis. Kč

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony spojené
s bodem A ) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007

(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/18Z/2007
Změna "Zásad zajištění regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji"
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
předloženou změnu Zásad zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven dle přílohy č. 6
tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony spojené
s bodem A ) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/18Z/2007
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje č. 18/KP/2006 uzavřené dne 1. 6. 2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 18/KP/2006 uzavřené dne 1. 6. 2006 dle
přílohy č. 7 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 3. 2007

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 23/18Z/2007
Dodatek č. 2 k smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a
obnovu
kulturních
památek
Ústeckého
kraje
č.
22/KP/2006
uzavřené dne
9. 6. 2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 22/KP/2006 uzavřené dne
9. 6. 2006 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 3. 2007

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/18Z/2007
Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
dle § 36 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. se
sídlem Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, IČ: 25488627, a to peněžitým vkladem ve výši
18.000.000,-- Kč s následným započtením pohledávky Ústeckého kraje z titulu nesplacené
půjčky ve stejné výši.
B) d o p o r u č u j e
Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla jako jediný akcionář v působnosti valné hromady
společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, IČ:
25488627 o zvýšení základního kapitálu ve smyslu bodu A) tohoto usnesení.
(Hlasování: 38 – 0 – 7)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/18Z/2007
Vyhodnocení dotačního programu „Podpora sociálně – zdravotních služeb v roce 2007“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace v programu Podpora sociálně-zdravotních
služeb 2007 níže uvedeným organizacím:
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
sídlo: Fűgnerova 665/18, 405 02 Děčín
IČ: 71235868
ve výši 220.000 Kč
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
sídlo: U Města Chersonu 1675/8, 434 01 Most
IČ: 70863601
ve výši 270.000 Kč
Diecézní charita Litoměřice
sídlo: Dómské náměstí 10/10, 412 01 Litoměřice
IČ: 40229939
ve výši 450.000 Kč
Dům křesťanské pomoci BETHEL
sídlo: Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice
IČ: 70226105
ve výši 270.000 Kč
Farní charita Roudnice nad Labem
sídlo: Riegrova 652, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 62769111
ve výši 300.000 Kč
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most
IČ: 25419561
ve výši 250.000 Kč
Charitní sdružení Děčín
sídlo: Husovo náměstí 13/99, 405 01 Děčín
IČ: 26590719
ve výši 270.000 Kč
MOST K NADĚJI
sídlo: Jilemnického 1929, 434 01 Most
IČ: 63125137
ve výši 600.000 Kč
Občanské sdružení - "DRUG-OUT Klub"
sídlo: Velká Hradební 47/13, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44554559
ve výši 420.000 Kč
Občanské sdružení SPIRÁLA
sídlo: K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem
IČ: 68954221
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ve výši 400.000 Kč
Občanské sdružení Světlo Kadaň
sídlo: Husova 1325, 432 01 Kadaň
IČ: 65650701
ve výši 370.000 Kč
Oblastní charita Teplice v Čechách
sídlo: Thámova 711/20, 415 01 Teplice
IČ: 70806837
ve výši 280.000Kč
SDRUŽENÍ PRO HOSPIC LITOMĚŘICE
sídlo: Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 65081374
ve výši 300.000 Kč
Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem
sídlo: V Zeleni 530/4, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 44226586
ve výši 250.000 Kč
WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
sídlo: Drážďanská 106, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 64676803
ve výši 890.000 Kč
a to na podporu služeb uvedených v souhrnné příloze č. 9 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodů A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2007

(Hlasování: 45 – 0 – 3)

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 26/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce Maxov, č. p. 7, způsob využití: jiná stavba, na st. p. č. 147,
- budova: část obce Maxov, č. e. 217, způsob využití: jiná stavba, na st. p. č. 305,
- budova: část obce Maxov, č. e. 218, způsob využití: jiná stavba, na st. p. č. 306,
- budova: část obce Maxov, č. e. 219, způsob využití: jiná stavba, na st. p. č. 307,
- pozemek: st. p. č. 147 o výměře 245 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st. p. č. 305 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st. p. č. 306 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st. p. č. 307 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
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- pozemek: p. p. č. 828 o výměře 112 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 829 o výměře 5329 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 1109 o výměře 183 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Radvanec, k. ú. Radvanec, zapsaných na LV č. 826 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa pro Ústecký kraj.
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4153-274/06 Mgr.
Milana Špičky ze dne 6. prosince 2006: 3.500.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 3.500.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 1.050.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837, k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
2.
Usnesení č. 27/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- pozemek st.p.č. 118 o výměře 509 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna
- budova č.p. 153 na st.p.č. 118, část obce Albrechtice u Frýdlantu, způsob využití: bydlení,
způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna
- pozemek st.p.č. 124 o výměře 2800 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna, zemědělský půdní fond
obec Frýdlant, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, zapsané na LV č. 283 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4154-275/06
Mgr.Milana Špičky ze dne 19.12.2006: 3,000.000,- Kč.
2. Nejnižší podání: 3,000.000,-,- Kč.
3. Částka, o kterou lze snížit nejnižší podání: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 900.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 0080837
k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
3.
Usnesení č. 28/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne
3.9.2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje České republice,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupenou: Ing.
René Komínkem, ředitelem Správy Chomutov, Kochova 3975, PSČ: 430 01, IČ:
65993390, a to:
p.p.č. 1695/5 o výměře 509 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 1555/39 o výměře 47 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek je oddělen z pozemku 1555/3 o výměře 5930 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob ochrany: ZPF geometrickým plánem č. 147-64/2006 ze dne
9.6.2006)
- p.p.č. 1540/3 o výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek je oddělen z pozemku 1540/1 o výměře 22454 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob ochrany: ZPF geometrickým plánem č. 147-64/2006 ze dne
9.6.2006)
obec Velemyšleves, k.ú. Velemyšleves, zapsané na LV 52 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Louny pro Ústecký kraj
-

p.p.č. 491/9 o výměře 1751 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 491/19 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 644/23 o výměře 2607 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 644/24 o výměře 861 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 644/26 o výměře 1009 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 644/34 o výměře 954 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 644/39 o výměře 168 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 644/41 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 644/45 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 670/3 o výměře 378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 670/4 o výměře 49 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 698/2 o výměře 299 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 698/3 o výměře 112 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsané na LV 115 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Louny pro Ústecký kraj
-
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část p.p.č. 337/8 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek je oddělen z pozemku 337/1 o výměře 173200 m2, geometrickým
plánem č. 82-64/2006 ze dne 6.9.2006)
obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsané na LV 111 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Louny pro Ústecký kraj
-

p.p.č. 538/10 o výměře 5060 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
p.p.č. 538/12 o výměře 628 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF
obec Bitozeves, k.ú. Tatinná, zapsané na LV 31 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Louny pro Ústecký kraj
-

p.p.č. 680/57 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 680/58 o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 680/59 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- p.p.č. 1139/6 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek je oddělen z pozemku 1139/2 o výměře 4136 m2 geometrickým
plánem č. 188-64/2006 ze dne 5.5.2006)
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsané na LV 87 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Louny pro Ústecký kraj
-

za kupní cenu 1.189.040,- Kč.
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 v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2007

4.
Usnesení č. 29/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
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. prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Miroslavu Kážovi,
bytem Řisuty č.p. 44, 440 01 Louny, a to:
pozemek: p.p.č. 650/6 o výměře 145 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek 650/6 o výměře 145 m2 byl oddělen z pozemku 650/1
o výměře 4307 m2, druh pozemku: ostatní plocha, využití pozemku: silnice,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 81-37/2005 z 30.5.2006)
obec Libčeves, k.ú. Řisuty u Libčevsi, zapsaný na LV 250 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 6.732,-Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
-
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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
Termín: 31. 5. 2007

5.
Usnesení č. 30/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce: Pernink, č.e. 49, způsob využití: ind. rekr. umístěna na st.p.č. 367,
- pozemek: st.p.č. 367 o výměře 295 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 806/6 o výměře 396 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Pernink, k.ú. Pernink, zapsaných na LV č. 22 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský
kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v bodě A) tohoto usnesení:
1. odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 5675/351/06 Miluše
Doležalové ze dne 10.11.2006: 2,200.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 2,200.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 660.000,- Kč
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČ: 80837 k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
6.
Usnesení č. 31/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
čl. II schvalování záměru a způsobu prodeje, bod 3) schválených usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje České republice,
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ: 65993390, a to:
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-pozemek: p.p.č. 628/14 o výměře 787 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
dálnice,
obec Dušníky, k.ú. Dušníky, zapsané na LV č. 321 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za kupní cenu 39.350,--Kč,
a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

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. 5. 2007

7.
Usnesení č. 32/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
čl. II schvalování záměru a způsobu prodeje, bod 3) schválených usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Severočeským dolům a.s.,
se sídlem Boženy Němcové 5359, Chomutov, PSČ 430 01, IČ: 49901982, a to:
-pozemek: p.p.č. 775/5 o výměře 3077 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Spořice, k.ú. Spořice, zapsané na LV č. 601 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj, za kupní cenu 197.910,--Kč,
a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

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. 5. 2007

8.
Usnesení č. 33/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí, a to:
-budova: objekt č.p. 612, příslušnost k části obce Kadaň, na p.p.č. 1443, způsob využití:
občanská vybavenost,
-pozemek: p. p. č. 1443 o výměře 492 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p. p. č. 1446 o výměře 921 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha,
-pozemek: p. p. č. 1445/2 o výměře 2 356 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
-pozemek: p. p. č. 1445/3 o výměře 436 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
(oba odděleny z p.p.č. 1445 o výměře 4144 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1878-34/2007)
vše v k.ú. Kadaň, obci Kadaň, zapsané na LV č. 1437 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj,
z vlastnictví Ústeckého kraje prostřednictvím dražebníka, formou veřejné dražby,
vydražiteli, za následujících podmínek:
1. odhadnutá tržní cena nemovitého majetku: 3,800.000,--Kč zjištěná znaleckým posudkem č.
33/2649/2007 ze dne 29. 1. 2007.
2. nejnižší podání: 3,800.000,--Kč
3. částka, o kterou lze snížit nejnižší podání: 0,--Kč
4. dražební jistota: 1,000.000,--Kč
5. práva a povinnosti spojené s předmětem dražby: Smlouva o nájmu nebytových prostor ze
dne 1.8.2006 uzavřená mezi Střední odbornou školou služeb a Středním odborným učilištěm,
Kadaň, 5. května 680, příspěvkovou organizací a společností COLBENTRONIC, s.r.o., IČ:
25129791, uzavřená na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola
služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace, IČ:
61342688, k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
9.
Usnesení č. 34/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 44/16Z/2006 ze dne 8.11.2006
2. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městem Lom,
se sídlem nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČ: 00266035 na budoucí darování (převod)
nemovitosti, a to:
- část komunikace č. II/256 v úseku cca 0,614 km - 0,990 km na p.p.č. 1523/3 v k.ú. Lom
u Mostu (úsek od křižovatky se silnicí III/2567 po značku „konec obce“)

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)2. tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2007
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10.
Usnesení č. 35/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Skršín, se
sídlem Skršín 48, PSČ: 434 01 Most, IČ: 00266141, a to:
- část komunikace č. III/25311 v úseku 6.125 km - 6.527 km na p.p.č. 540/2 v k.ú.
Dobrčice u Skršína
- pozemek: p.p.č. 540/2 o výměře 3.875 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 540 o výměře 4.929 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 139-42/2006 ze
dne 27.4.2006)
obec Skršín, k.ú. Dobrčice u Skršína, zapsaných na LV č. 46 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, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30.4.2007

11.
Usnesení č. 36/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Líšťany, se
sídlem: Louny, U Svatého Jána 100, PSČ: 400 01, IČ: 00831824, a to:
pozemek: p.p.č. 812/4 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 812/5 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 812/6 o výměře 128 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 812/7 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 812/1 o výměře 9606 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 228384/2006 ze dne 14.11.2006)
obec Líšťany, k.ú. Líšťany u Cítolib, zapsaných na LV č. 337 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
-
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k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2007

12.
Usnesení č. 37/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje České republice,
právo hospodaření s majetkem státu: Povodí Ohře, s.p., se sídlem Chomutov, Bezručova
4219, PSČ 430 03, IČ: 70889988, a to:
-pozemek: p.p.č. 970/31 o výměře 127 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
vodní tok umělý,
(oddělen z p.p.č. 1007 o výměře 10351 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 466-292/2004 ze dne 11.
10. 2004)
obec Kovářská, k.ú. Kovářská zapsané na LV č. 648 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.
a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

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
Termín: 31. 12. 2007

13.
Usnesení č. 38/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Valkeřice,
se sídlem: Valkeřice č. p. 299, 407 24 Valkeřice, IČ: 00555967, na budoucí přijetí daru
nemovitosti, a to:
- pozemek ve zjednodušené evidenci: p. p. č. 2642/3 o výměře 532 m2,
obec Valkeřice, k. ú. Valkeřice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro obec Valkeřice.
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 5. 2007

14.
Usnesení č. 39/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s e změnou v usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 61/17Z/2006, bod A1. ze dne 20.
12. 2006, a to:
ruší se „pozemek p.p.č. 687/7“ a nahrazuje se „pozemek p.p.č. 689/7“.
15.
Usnesení č. 40/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
-

pozemek: p.p.č. 1729/1 o výměře 820 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Holedeč, k.ú. Holedeč, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec

-

pozemek: p.p.č. 576/2 o výměře 2327 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Žiželice, k.ú. Hořetice u Žiželic, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec

-

pozemek: p.p.č. 609/2 o výměře 6775 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bitozeves, k.ú. Tatinná, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec

-

pozemek: p.p.č. 427/1 o výměře 5728 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Výškov, k.ú. Počerady, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny,
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-

pozemek: p.p.č. 1115/2 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Chožov, k.ú. Třtěno, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny
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 smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatné nabytí nemovitostí schválené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o bezúplatném nabytí nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2008

16.
Usnesení č. 41/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního města
Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, Chomutov, PSČ 430 01, IČ: 00261891 a to:
- pozemek: p.p.č. 2449/15 o výměře 42 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
(oddělen z p.p.č. 2449/8 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3585-293/2006 ze dne 15. 11. 2006)
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro statutární město Chomutov,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Integrovaná střední
škola, Údlice, Jirkovská 119, příspěvková organizace, IČ: 00082520, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 5. 2007

17.
Usnesení č. 42/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
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- pozemek: p.p.č. 305/2 o výměře 424 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 305 o výměře 5567 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 163-157/2006 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, 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 obce Malečov, se sídlem: Malečov 36, Malečov, PSČ: 403 27, IČ:
00266884, a to:
- pozemek: p.p.č. 108 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(k pozemkové parcele č. 108 o výměře 70 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, byly geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 163-157/2006 ze dne
12.6.2006 přisloučeny pozemkové parcely p.p.č. 107 o výměře 35 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha, způsob využití: zbořeniště a p.p.č. 109 díl „a“ o výměře 97 m2, druh
pozemku: zastavěná plocha, způsob využití: zbořeniště)
obec Malečov, k.ú. Rýdeč, zapsaný 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: 00080837 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2007

18.
Usnesení č. 43/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 233/23 o výměře 1916 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 233/25 o výměře 2606 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Ústí nad Labem, k.ú. Všebořice, zapsaných na LV č. 773 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj,
- pozemek: p.p.č. 498/1 o výměře 1274 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Ústí nad Labem, k.ú. Božtěšice, zapsaný na LV č. 234 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj,
- pozemek: p.p.č. 1296/158 o výměře 200 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1296/65, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha a z p.p.č. 1296/68, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 818-40/2004 ze dne
22.4.2005)
obec Ústí nad Labem, k.ú. Bukov, zapsaný na LV č. 27 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště v Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí
za
nemovitosti z vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na
Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.p.č. 5307/11 o výměře 483 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 5307/12 o výměře 975 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 5307/13 o výměře 3000 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 5307/16 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 5307/17 o výměře 87 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 5307/37 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č. 2587 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro ČR - Ředitelství silnic a dálnic 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 směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedená v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2007

19.
Usnesení č. 44/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníků Vladimíra
Marka (3/4), Smolnice 155, 439 14 Smolnice a Stanislavy Markové (1/4), Smolnice 155,
439 14 Smolnice, a to:
- pozemek: st.p.č. 207 o výměře 164 m2, vedený ve zjednodušené evidenci
- pozemek: p.p.č. 35 o výměře 87 m2, vedený ve zjednodušené evidenci
obec Smolnice, k.ú. Smolnice u Loun, zapsaných na LV č. 196 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny za kupní cenu 12.550,- 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) 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. 4. 2007

20.
Usnesení č. 45/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti To & Mi Vdf.
spol. s r. o., se sídlem: Pražská 2951, 407 47, Varnsdorf, zastoupena: Ing. Petrem Ježkem,
výkonným ředitelem a jednatelem, IČ: 44567677, a to:
- těleso komunikace rozšířené části silnic III/2675 a III/2676,
- pozemek: p. p. č. 388/3 o výměře 277 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 416/2 o výměře 313 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Vilémov, k. ú. Vilémov u Šluknova, zapsaných na LV č. 11138 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro To & Mi Vdf. spol. s r. o. za kupní
cenu 1,- Kč a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837, k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického
práva v katastru nemovitostí.

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: 30. 4. 2007

21.
Usnesení č. 46/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Vilémov, se sídlem:
čp. 172, 407 80 Vilémov u Šluknova, zastoupena Hynkem Raichartem, starostou obce, IČ:
00261769, a to:
- pozemek: p. p. č. 588/2 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Vilémov, k. ú. Vilémov u Šluknova, zapsaných na LV č. 233 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro obec Vilémov za kupní cenu 120,- Kč a
předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837, k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého.
Termín: 30. 4. 2007

(Hlasování: 42 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Hlasování
společné pro
26/18Z/2007 – 46/18Z/2007

usnesení

č.

22.
Usnesení č. 47/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, 128 00 Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, IČ: 69797111, a to:
- pozemek: p.p.č. 1153/3 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(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 za kupní cenu 2.050,-Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil 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

(Hlasování: 39 – 0 – 3)

návrh byl přijat

23.
Usnesení č. 48/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Faunus Vidovle s.r.o.,
zastoupené Ing. Ivanem Kolárem, Bitozeves 12, 439 42 Postoloprty, IČ: 25013718, a to:
- pozemek: p.p.č. 623/191 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 637/27 o výměře 26 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
(uvedené pozemky byly odděleny z p.p.č. 623/107 o výměře 1548 m2 , druh pozemku: orná
půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond a z p.p.č. 637/7 o výměře 2187 m2 , druh
pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 162-0108/2005 ze dne 6.9.2005), obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves,
zapsaný na LV č. 147 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec
za kupní cenu 21.250,-- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvy, jejichž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2007

24.
Usnesení č. 49/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 73/16Z/2006 ze dne 8.11.2006.

B)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od paní Vlasty
Davenetové, bydlištěm Smetanova 497, 403 17 Chabařovice, a to:
- pozemek: p.p.č. 1685/15 o výměře 188 m2 - ½ podíl, druh pozemku: orná půda
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 1685/9 o výměře 5430 m2, druh pozemku: orná půda,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsané na LV č. 767 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště v Ústí nad Labem pro paní Vlastu Davenetovou (1/2
podíl) a ČR - Pozemkový fond ČR (1/2 podíl) za kupní cenu 28.200,- Kč a předání
uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického
práva v katastru nemovitostí.
2. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od paní Vlasty
Davenetové, bydlištěm Smetanova 497, 403 17 Chabařovice, a to:
- pozemek: p.p.č. 1686/5 o výměře 66 m2 - ½ podíl, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha,
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsané na LV č. 551 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště v Ústí nad Labem pro paní Vlastu Davenetovou (1/2
podíl) a ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (1/2 podíl) za kupní
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cenu 9.900,- Kč a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu B) 1. a 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2007

25.
Usnesení č. 50/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, správa
nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, se sídlem Husinecká
1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 45797072, a to:
-pozemek: p.p.č. 556 o výměře 62 601 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 561 o výměře 45 211 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 614 o výměře 654 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Bitozeves, k.ú. Tatinná, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: PF ČR,
-pozemek: p.p.č. 476/1 o výměře 85 925 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 476/2 o výměře 30 462 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 476/3 o výměře 21 279 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 476/4 o výměře 32 338 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
-pozemek: p.p.č. 476/6 o výměře 21 302 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 485/1 o výměře 12 239 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 485/3 o výměře 4 562 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
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 3,005.300,--Kč (2,995.190,--Kč cena dle ZP, 9.520,--Kč znalečné a správní
poplatek spojený s převodem pozemků 500,--Kč).

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 5. 2007
26.
Usnesení č. 51/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 56/12Z/2006 bod B) ze dne 21. 6. 2006
27.
Usnesení č. 52/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 55/12Z/2006 bod A) 3) ze
dne 21. 6. 2006, a to takto:
původní text:
„p.č. 460/10 o výměře 2658 m2, p.č. 460/11 o výměře 4041 m2 “ a „za kupní cenu 687.800,-Kč (100,00--/m2 ) od vlastníka: Jiří Miller“
se ruší
a nahrazuje se textem:
„p.č. 460/10 o výměře 2658 m2“ a „za kupní cenu 687.800,--Kč ( 239,26--/m2) od vlastníka:
Jiří Műller“.
28.
Usnesení č. 53/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, správa
nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, se sídlem Husinecká
1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 45797072, a to:
-pozemek: p.p.č. 1523/4 o výměře 605 m2, druh pozemku: ostatní plocha
(vzniklý z pozemku č. 1523 díl 2 (471m2) a 1528 díl 2 (134m2) – oba zjednodušená evidence,
původ PK, geometrický plán č. 135-117/2005)
-pozemek: p.p.č. 1555/28 o výměře 1756 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(vzniklý z pozemku č. 1534 (1676m2) a 1659 (80m2) – oba zjednodušená evidence, původ
PK, geometrický plán č. 124-2011/2004)
-pozemek: p.p.č. 1555/29 o výměře 187 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(oddělen z pozemku č. 1534 – zjednodušená evidence, původ PK, geometrickým plánem č.
124-2011/2004)
-pozemek: p.p.č. 1555/33 o výměře 1029 m2, druh pozemku: orná půda,
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Vše v obci Velemyšleves, k.ú. Velemyšleves zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Žatec pro ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví státu:
PF ČR,

-pozemek: p.p.č. 240/4 o výměře 9058 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.p.č. 240/5 o výměře 124 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.p.č. 357/5 o výměře 2272 m2, druh pozemku: orná půda,
Vše v obci Velemyšleves, k.ú. Minice zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Žatec pro ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: PF
ČR,
-pozemek: ½ p.p.č. 644/46 o výměře 3292 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
v obci Bitozeves, k.ú. Nehasice zapsané na LV č. 124 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Žatec – ½ pro ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: PF ČR, ½
pro Ústecký kraj,
-pozemek: p.p.č. 478/13 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.p.č. 491/7 o výměře 354 m2, druh pozemku: orná půda,
-pozemek: p.p.č. 644/48 o výměře 193 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.p.č. 644/49 o výměře 2374 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.p.č. 644/50 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.p.č. 650/5 o výměře 839 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
vše v obci Bitozeves, k.ú. Nehasice zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Žatec pro ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: PF
ČR,
-pozemek: p.p.č. 445/47 o výměře 11796 m2, druh pozemku: orná půda,
-pozemek: p.p.č. 445/50 o výměře 3767 m2, druh pozemku: orná půda,
-pozemek: p.p.č. 460/17 o výměře 1133 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(oddělen z p.p.č. 460/2 geometrickým plánem č. 182-72/2006)
-pozemek: p.p.č. 623/241 o výměře 122 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z p.p.č. 623/19 geometrickým plánem č. 176-2811/2005)
-pozemek: p.p.č. 623/228 o výměře 937 m2, druh pozemku: orná půda,
(vzniklý z p.p.č. 623/20, 623/108, 623/110 geometrickým plánem č. 169-1309/2005)
-pozemek: p.p.č. 637/36 o výměře 503 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(oddělen z p.p.č. 637/21 geometrickým plánem č. 183-72/2006)
-pozemek: p.p.č. 637/31 o výměře 8632 m2, druh pozemku: orná půda,
-pozemek: p.p.č. 623/234 o výměře 2909 m2, druh pozemku: orná půda
-pozemek: p.p.č. 623/238 o výměře 8457 m2, druh pozemku: orná půda,
-pozemek: p.p.č. 623/235 o výměře 108 m2, druh pozemku: orná půda,
-pozemek: p.p.č. 623/237 o výměře 3838 m2, druh pozemku: orná půda,
-pozemek: p.p.č. 623/217 o výměře 109 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z p.p.č. 623/50 geometrickým plánem č. 169-1309/2005)
-pozemek: p.p.č. 623/219 o výměře 4665 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z p.p.č. 623/55 geometrickým plánem č. 169-1309/2005)
-pozemek: p.p.č. 623/220 o výměře 185 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělena z p.p.č. 623/75 geometrickým plánem č. 169-1309/2005)
-pozemek: p.p.č. 623/243 o výměře 695 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(oddělena z p.p.č. 623/76 geometrickým plánem č. 183-72/2006)
-pozemek: p.p.č. 623/223 o výměře 696 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělena z p.p.č. 623/76 geometrickým plánem č. 169-1309/2005)
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-pozemek: p.p.č. 623/225 o výměře 1386 m2, druh pozemku: orná půda,
(vzniklý z částí p.p.č. 623/77, 623/84, 623/85, 623/86, 623/87, 623/88 a 623/89 geometrickým
plánem č. 169-1309/2005)
-pozemek: p.p.č. 623/226 o výměře 46 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z p.p.č. 623/91 geometrickým plánem č. 169-1309/2005)
-pozemek: p.p.č. 623/227 o výměře 89 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z p.p.č. 623/106 geometrickým plánem č. 169-1309/2005)
-pozemek: p.p.č. 623/239 o výměře 37 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z p.p.č. 623/152 geometrickým plánem č. 176-2811/2005)
-pozemek: p.p.č. 637/29 o výměře 20 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z p.p.č. 637/8 geometrickým plánem č. 169-1309/2005)
-pozemek: p.p.č. 637/30 o výměře 217 m2, druh pozemku: orná půda,
(vzniklý z částí p.p.č. 637/1, 637/12, 637/13, 637/14, 637/15 a 637/16
geometrickým plánem č. 169-1309/2005)
-pozemek: p.p.č. 623/244 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(oddělen z p.p.č. 623/130 geometrickým plánem č. 184-72/2006)
-pozemek: p.p.č. 623/230 o výměře 129 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z p.p.č. 623/157 geometrickým plánem č. 169-1309/2005)
-pozemek: p.p.č. 623/231 o výměře 205 m2, druh pozemku: orná půda,
(vzniklý z části p.p.č. 623/159 a 623/160 geometrickým plánem č. 169-1309/2005)
-pozemek: p.p.č. 752/50 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(oddělen z p.p.č. 752/35 geometrickým plánem č. 183-72/2006)
-pozemek: p.p.č. 752/49 o výměře 77 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z p.p.č. 752/34 geometrickým plánem č. 169-1309/2005)
-pozemek: p.p.č. 752/48 o výměře 54 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z p.p.č. 752/10 geometrickým plánem č. 169-1309/2005)
-pozemek: p.p.č. 752/51 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(oddělen z p.p.č. 752/14 geometrickým plánem č. 184-72/2006)
-pozemek: p.p.č. 1148/3 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(oddělen z p.p.č. 1148/1 geometrickým plánem č. 169-1309/2005)
-pozemek: p.p.č. 1141/6 o výměře 2158 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.p.č. 637/37 o výměře 97 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(oddělena z p.p.č. 637/6 geometrickým plánem č. 183-72/2006)
vše v obci 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,
-pozemek: p.p.č. 699/32 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.p.č. 711/5 o výměře 129 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.p.č. 1696/8 o výměře 98 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.p.č. 1720/2 o výměře 809 m2, druh pozemku: orná půda,
-pozemek: p.p.č. 1696/3 o výměře 194 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(vzniklý z pozemku č. 541/1 díl 4 - zjednodušená evidence, původ PK, geometrický plán č.
781-79/2004)
-pozemek: p.p.č. 1696/11 o výměře 4186 m2, druh pozemku: orná půda,
(vzniklý z pozemku č. 541/1 díl 4 (404m2), 536 díl 6 (3232m2) a 539/1 díl 4 (550 m2) – vše
zjednodušená evidence, původ PK, geometrický plán č. 830-0108/2005)
vše v obci Postoloprty, k.ú. Postoloprty zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Louny 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.
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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
Termín: 31. 5. 2007

29.
Usnesení č. 54/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření budoucí směnné smlouvy mezi Ústeckým krajem a Českou republikou,
správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, se sídlem
Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 45797072, na budoucí směnu
pozemků, a to:
budoucí směna nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p.p.č. 265/32 o výměře max. 500 m2 , druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 357 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
za
nemovitost z vlastnictví 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. 342/32 o výměře 493 m2 , druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p.p.č. 342/12 o výměře 9575 m2, druh
pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond geometrickým plánem pro
rozdělení parcel č. 124-22/2005 ze dne 20.12. 2005)
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsanou na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví státu
Pozemkový fond ČR.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit budoucí směnnou smlouvu,
jejímž předmětem je budoucí směna nemovitostí uvedená v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 5. 2007

(Hlasování: 44 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Hlasování
společné pro
48/18Z/2007 – 54/18Z/2007

30.
Usnesení č. 55/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
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usnesení

č.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1 . o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 337/16 o výměře 20 704 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 337/1 o výměře 173200 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 91-358/2006 ze dne 09.11.2006),
- pozemek: p.p.č. 337/17 o výměře 5 950 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sport. plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 337/2 o výměře 11915 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 91-358/2006 ze dne 09.11.2006),
- pozemek: p.p.č. 337/18 o výměře 47 983 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sport. plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 337/3 o výměře 52952 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 91-358/2006 ze dne 09.11.2006),
obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsané na LV č. 111 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
- pozemek: p.p.č. 1010/29 o výměře 26 088 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1010/3 o výměře 31165 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 274-358/2006 ze dne 09.11.2006),
- pozemek: p.p.č. 1010/28 o výměře 20 167 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1010/8 o výměře 21833 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 274-358/2006 ze dne 09.11.2006),
- pozemek: p.p.č. 1010/30 o výměře 44 205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1010/13 o výměře 107396 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 274-358/2006 ze dne 09.11.2006),
obec Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Žatce, zapsané na LV č. 338 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
za
nemovitosti z vlastnictví společnosti Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o., se
sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 27578330, a to:
- pozemek: p.p.č. 337/15 o výměře 377 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití sport. pl. (pozemek byl oddělen z p.p.č. 337/4 o výměře 1246 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sport. plocha, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 91-358/2006 ze dne 09.11.2006),
- pozemek: p.p.č. 337/14 o výměře 164 571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 337/10 o výměře 383721 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 91-358/2006 ze dne 09.11.2006),
- pozemek: stavební parcela č. 79 o výměře 850 m2 , druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití: společný dvůr
obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsané na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj pro společnost Hitachi Home
Electronics (Czech), s.r.o.
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2. o uzavření Smlouvy o směně pozemků mezi Ústeckým krajem se sídlem Ústí nad
Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, IČ: 70892156, zastoupeným Ing. Jiřím
Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje a společností Hitachi Home Electronic (Czech),
s.r.o. se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, IČ: 27578330, zastoupenou p.
Johnem Conlonem, jednatelem společnosti dle předloženého materiálu.
B) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu, o jejímž uzavření bylo
rozhodnuto v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2007
(Hlasování: 40 – 0 – 3)

návrh byl přijat

31.
Usnesení č. 56/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o spolupráci a součinnosti při výstavbě plynárenského zařízení
podle § 269, odst. 2 obchodního zákoníku, o budoucích smlouvách o zřízení věcného
břemene, o budoucí smlouvě o nájmu, zajištění provozu, údržby a oprav plynárenského
zařízení a o budoucí kupní smlouvě a odloženým přechodem vlastnického práva dle §
289 a následujících obchodního zákoníku č. B/07/ORDS dle předloženého materiálu mezi
Ústeckým krajem se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, IČ:
70892156, zastoupeným Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje jako investorem a
společností SČP Net, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ:
27295567, zastoupenou Ing. Miloslavem Zaurem, jednatelem společnosti a Thomasem
Merkerem Dipl-volksw, jednatelem společnosti jako Distribuční společností za účelem
zajištění provozu, údržby a oprav plynárenského zařízení vybudovaného a umístěného v PZ
Triangle.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu č. B/07/ORDS
uvedenou v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 3. 2007

32.
Usnesení č. 57/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/16Z/2006 bod B) ze dne 8.11.2006.

B)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od vlastníka: Milka
Schrammová, bytem Tovární 383, 439 81 Kryry, a to:
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-

pozemek: p.p.č. 623/208 o výměře 274 m2, druh pozemku: orná půda,, způsob využití:
zemědělský půdní fond

-

pozemek: p.p.č. 623/246 o výměře 2576 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
(pozemek p.č. 623/246 byl oddělen z p.p.č. 623/33 o výměře 58943 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 203-8/2007 ze dne 24.1.2007)

obec Bitozeves, k. ú. Bitozeves, zapsaných na LV č. 161 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Milku Schrammovou za kupní cenu 285.100,- Kč
(100,--/m2)
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup nemovitosti uvedené v bodu B) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 15. 4. 2007

33.
Usnesení č. 58/18Z/2007
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/16Z/2006 bod B) ze dne 8.11.2006

B)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od pana Václava Douši,
Březenec 145, Jirkov 1, PSČ: 431 11, nar. 8.6.1938, a to:
- pozemek: p.p.č. 1522/2 o výměře 2211 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 1522/1 o výměře 5705 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 1522/6 o výměře 1185 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 1523/8 o výměře 385 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemek vznikl oddělením dílu „a“ o výměře 257 m2 z p.p.č. 1523/5 a jeho přisloučením
k p.p.č. 1523/8 o výměře 128 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1608/2007)
- pozemek: p.p.č. 1524/10 o výměře 916 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 1524/3 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
148-72/2006)
obec Velemyšleves, k.ú. Velemyšleves, zapsaných na LV č. 136 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro
Václava Doušu za kupní cenu
1.505.475,- Kč.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu B) tohoto usnesení k podpisu Ing.
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Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 15. 4. 2007
(Hlasování: 35 – 0 – 6)

návrh byl přijat

Hlasování
společné pro
56/18Z/2007 – 58/18Z/2007

usnesení

č.

Usnesení č. 59/18Z/2007
Schválení smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby
"Okružní křižovatka Na Valech-Masarykova Litoměřice“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění ozdějších
předpisů, a dle § 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o uzavření Smlouvy
o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Okružní
křižovatka Na Valech - Masarykova Litoměřice“ mezi Ústeckým krajem a městem Litoměřice,
dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.
(Hlasování: 43 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 60/18Z/2007
Finanční výbor – rezignace člena
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
rezignaci
Petra Ryšavého
člena Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje

B)

volí
v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů,
Ing. Víta Kleina
do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje.

(Hlasování: 35 – 1 – 6)

návrh byl přijat

42

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 14/18Z/2007

-

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje a návrh
smlouvy o prodloužení termínu dokončení
projektu již schválené dotace pro obec Radovesice

Příloha č. 2 k usnesení č. 15/18Z/2007

-

„Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání
a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2007“

Příloha č. 3 k usnesení č. 17/18Z/2007

-

Neinvestiční dotace na projekty osobě

Příloha č. 4 k usnesení č. 17/18Z/2007

-

Neinvestiční dotace na projekty obcím (městům)

Příloha č. 5 k usnesení č. 17/18Z/2007

-

Neinvestiční dotace na projekty příspěvkovým
organizacím zřizovaných obcí (městem)

Příloha č. 6 k usnesení č. 21/18Z/2007

-

Upravené Zásady zajištění výkonu regionálních
funkcí knihoven v Ústeckém kraji

Příloha č. 7 k usnesení č. 22/18Z/2007

-

Návrh dodatku ke
neinvestiční dotace

Příloha č. 8 k usnesení č. 23/18Z/2007

-

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace

Příloha č. 9 k usnesení č. 25/18Z/2007

-

Přehled návrhů dotací

Příloha č. 10 k usnesení č. 59/18Z/2007 -

smlouvě

o

poskytnutí

Smlouva o společném postupu při zadání veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby „Okružní
křižovatka Na Valech - Masarykova Litoměřice“
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Příloha č. 1 k usnesení č. 14/18Z/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: Severočeské sdružení obcí
se sídlem: Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Pavel Tošovský – ředitel sdružení
IČ: 47324376
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu:
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ing. Pavel Tošovský – ředitel sdružení
tel.: 475 657 500
e-mail: reditel@seso.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu projektu realizovaného v rámci protipovodňových opatření na drobných
vodních tocích Ústeckého kraje „Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a
informací.“
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 28. 2. 2007 investiční dotaci ve výši 595 760,- Kč (slovy: - pět set devadesát pět tisíc
sedm set šedesát - korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú.
/ , 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: „Monitoring pohybu
hladin a zajištění přenosu dat a informací“ v rámci zásad pro používání finančních
prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných
nákladů (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 3. 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 20. 12. 2006.
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.
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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 všech
zařízení sloužících k zajištění přenosu dat a informací, jejichž počet a umístění je stanoven
pilotním projektem 1. etapy Monitoringu pohybu hladin a zajištění přenosu dat a
informací z října 2006.
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
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-

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
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.
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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.
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 28. 2. 2007.
V Ústí nad Labem dne …………
……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

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

Ing. Pavel Tošovský
ředitel sdružení
(příjemce)
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Smlouva o poskytnutí dotace č. 83/2005/FVH
Dodatek č. 1
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 Radovesice
se sídlem Radovesice č.p. 43, 410 02 Lovosice
zastoupená: Lenka Procházková – starostka obce Radovesice
IČ: 00526088
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice
číslo účtu: 32427471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Lenka Procházková – starostka obce Radovesice
tel.: 416 591 163
e-mail: elektro.radovesice@iol.cz
(dále jen „ příjemce“ na straně druhé)
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. smlouvy, uzavřené na základě rozhodnutí
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 12. 2005 č. 22/9Z/2005, kterým byla obci
Radovesice poskytnuta dotace ve výši 2 000 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Tlaková kanalizace Radovesice“, takto:
Článek II. Doba realizace - Příjemce se zavazuje dokončit projekt do 31. 8. 2007.
V Ústí nad Labem dne …………….
……………………………………………………..
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

…………………………………………
Lenka Procházková
starostka obce Radovesice
(příjemce)
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Program rozvoje ekologické výchovy,vzdělávání a osvěty (EVVO)
v Ústeckém kraji pro rok 2007

Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2007
vyhlašuje odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Program se řídí ustanovením „Zásad pro poskytování
finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím
veřejně prospěšnou činnost na území kraje“ (dále jen „Zásady“), není-li výslovně stanoveno odlišně.
Předměty podpory
Dotační titul č. 1: Management EVVO v kraji a rozvoj průřezových aktivit EVVO
1.1. Podpora získávání prostředků na realizaci EVVO z vnějších zdrojů (např. příprava projektů
a žádostí o podporu realizace EVVO z vnějších zdrojů,… ).
1.2. Podpora zajištění vlastních zdrojů k realizace programů EVVO podporovaných z jiných
vnějších zdrojů (finanční spoluúčast kraje na realizaci významných projektů EVVO při čerpání
podpůrných prostředků z vnějších zdrojů)
Dotační titul č. 2: Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních
2.1. Podpora vzdělávání pedagogů všech stupňů a aprobací v oblasti EVVO a trvale udržitelného
rozvoje
2.2. Podpora aktivní role škol při vytváření mimoškolních aktivit s environmentální tématikou
(vlastní programy a projekty škol)
2.3. Podpora aktivit EVVO škol zajišťovaných ve spolupráci se zahraničními partnery
s přednostním zaměřením na zajišťování finančních zdrojů EU či partnerských států pro společné
projekty zaměřené na ochranu přírody, její zpřístupnění a propagaci, na zlepšování stavu životního
prostředí a na naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje.
Dotační titul č. 3: Rozvoj EVVO v oblasti NNO a zapojování veřejnosti
3.1. Podpora programů realizovaných za účelem naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství
Ústeckého kraje, především v oblasti nakládání s odpady, jejich třídění a využití, realizovaných
středisky ekologické výchovy, neziskovými organizacemi, zájmovými sdruženími, DDM a veřejně
prospěšnými organizacemi (semináře, kurzy, diskusní programy, konkrétní akce)
3.2. Podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (Den Země, Světový
den vody, Ukliďme svět, Otevírání studánek)
Dotační titul č. 4: Rozvoj projektů EVVO
4.1. Podpora realizace konkrétních projektů v oblasti EVVO určených k ochraně přírody, životního
prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje se zaměřením na budování a péče o naučné
stezky, obnovu studánek a revitalizaci vodních toků.
II. Okruhy žadatelů
1) Žadatelem může být subjekt, který:
·

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

·

nemá sídlo na území Ústeckého kraje,
realizován na území Ústeckého kraje.

avšak projekt, o jehož podporu je žádáno, bude
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2) Žadatelem o podporu může být :

·

občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů,

·

obecně prospěšná společnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

·

církev, náboženská společnost nebo církevní právnická osoba dle zákona č. 3/2002
Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve
znění pozdějších předpisů

·

obec nebo svazek obcí dle zákona č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

·

školy a další příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

·

příspěvková organizace dle zákona č. 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů

·

fyzická nebo právnická osoba, která vyvíjí veřejně prospěšnou činnost ve smyslu
Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.

III. Forma podpory
Forma podpory je stanovena jako účelová neinvestiční dotace.
IV. Spoluúčast žadatele, minimální výše dotace
Minimální spoluúčast žadatele činí 20 % celkových vynaložených nákladů. Minimální výše
požadované dotace je stanovena na částku 30.000,- Kč.
V. Způsob, termín a místo podání projektů
Žádost o poskytnutí dotace (viz příloha č. 1) spolu se všemi přílohami doručí žadatel v zalepené
obálce označené textem “Dotace v rámci Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
v Ústeckém kraji pro daný kalendářní rok - NEOTVÍRAT“, na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Žádost s projektem musí být doručena poštou nebo do podatelny pošty na Krajském úřadu Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem nejpozději do 16. 4. 2007 do 12 hodin. Žádost bude předložena v písemné
podobě (1originál). Žádost včetně veškerých příloh musí být zpracována v českém jazyce. Žádost
nesmí být psána rukou.
Doručené obálky budou otevřeny najednou až po uvedeném termínu.
Do výběrového řízení budou přijaty pouze ty žádosti, které byly podány v požadovaném termínu, na
předepsaném formuláři podle přílohy č. 1, obsahují všechny povinné a zvláštní přílohy a jsou bez
dalších formálních nedostatků. Formálně nesprávné projekty nebudou dále posuzovány.
VI. Požadovaný obsah projektů
1) Řádně vyplněný formulář žádosti o dotaci podle přílohy č. 1.
2) Povinné přílohy žádosti dle bodu 3.3 čl.V. Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu
Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území
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kraje. Přílohy č. 6) - 9) „Zásad“ je možné nahradit čestným prohlášením s tím, že příslušné doklady
budou dodány žadatelem v průběhu hodnocení a výběru projektů, a to k výzvě administrujícího
odboru.
3) Zvláštní přílohy:
· čestné prohlášení o zajištění finanční spoluúčasti žadatele
· položkový rozpočet projektu
· vyžaduje-li to povaha projektu (zejména projekty přiřaditelné k dotačnímu titulu č.4 ): doklad o
vlastnictví či nájmu k pozemkům, objektům či souhlas vlastníka pozemků s realizací opatření,
vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření orgánů místní samosprávy atp.
· detailní věcné a technické podrobnosti projektu, o jehož podporu je žádáno (textová část,
mapové podklady, projektová dokumentace apod.)
4) Do výběrového řízení budou přijaty pouze ty projekty, které byly spolu se žádostí (viz příloha č. 1)
dodány v požadovaném termínu, obsahují povinné a zvláštní přílohy a jsou bez dalších formálních
nedostatků.
Náležitosti projektu musí být vyplněny pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo usnadněno jejich
hodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údajů, zajišťujících srozumitelnost projektu,
zejména pokud jde o cíle, kterých má projekt dosáhnout, prospěch, který bude z projektu plynout a
význam navrhovaného projektu pro cíle programu.
VII. Způsob hodnocení projektů
O výběru projektů podle dotačních titulů k doporučení rozhodne Komise životního prostředí
Ústeckého kraje, v případě dotačního titulu č. 2 rozhodne o výběru Komise životního prostředí
Ústeckého kraje rozšířená o zástupce odboru školství, mládeže a tělovýchovy.
Komise posoudí žádosti z hlediska významu projektu a účelnosti vynaložených prostředků a
stanoví pořadí předložených žádostí o podporu. Na základě těchto kriterií doporučí Radě Ústeckého
kraje rozhodnout o předloženém návrhu, případně doporučí ke schválení zastupitelstvu Ústeckého
kraje.
VIII. Oznámení o přidělení dotace
Rozhodnutí orgánů kraje o přidělení dotace bude neprodleně po přijetí usnesení zveřejněno na úřední
desce krajského úřadu a webových stránkách kraje. Všichni účastníci výběrového řízení budou
písemně (popř.elektronickou poštou) vyrozuměni odborem životního prostředí a zemědělství a
odborem školství, mládeže a tělovýchovy o výsledku řízení.
IX.Smluvní zabezpečení
Dotace může být poskytnuta pouze na základě písemně uzavřené „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace v rámci „Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém
kraji pro rok 2006“.
X. Způsob financování podpory
1) Dotace bude příjemci vyplácena průběžně na základě předložení účetních dokladů až do
schválené výše dotace.
2) Dotace může být příjemci vyplacena zálohově do výše 50ti procent přiznané dotace do 14ti dnů
po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, s doplatkem po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování.
3) Dotace může být příjemci vyplacena jednorázově.
XI. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
Závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit do jednoho měsíce po ukončení realizace projektu,
nejpozději však do 15. prosince roku, ve kterém byla ukončena realizace projektu. Spolu se
závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace.
Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet kraje, ze kterého mu byly
prostředky poskytnuty, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí termínu pro předložení
závěrečné zprávy.
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Závěrečná zpráva musí obsahovat:
· označení příjemce dotace
· číslo dotace
· popis realizace projektu včetně dodržování harmonogramu
· kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu
· přínos projektu pro cílové skupiny
· celkové zhodnocení projektu
· vyúčtování poskytnuté dotace
Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie, novinové články,
plakáty, prezenční listiny apod.). Doplňkovou strukturu závěrečné zprávy (průběžné zprávy) stanoví
podle potřeby odpovědný odbor krajského úřadu.
Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
· přehled příjmů a výdajů projektu
· přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle schváleného rozpočtu
Ve výjimečných případech poskytnutí dotace bez předložení dokladů příjemce doloží vyúčtování
poskytnutého dotace kopiemi prvotních účetních dokladů a pracovních smluv, objednávek a dalších
dokladů, které se vztahují k realizaci projektu.
V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování a nevrátí
nevyčerpané prostředky, posoudí odpovědný odbor krajského úřadu důvody a může rozhodnout o
prodloužení termínu vyúčtování, maximálně však o 10 dnů. Pokud tak příjemce dotace neučiní ani ve
stanoveném náhradním termínu, bude kraj vymáhat zpět celou výši přidělených prostředků ve smyslu
příslušného ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace.
V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace než jaký byl stanoven 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 nejpozději do 7
kalendářních dnů od uplynutí termínu pro předložení závěrečné zprávy.
XII. Časový rámec programu pro rok 2007

Vyhlášení (zveřejnění) programu:
Příjem žádostí:
Hodnocení projektů:
Schválení projektů RÚK:
Schválení projektů ZÚK:
Zveřejnění výsledků:
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování:
Informace podají:
Ida Krunčíková
odbor životního prostředí a zemědělství,
tel. 475 657 174,
e-mail: kruncikova.i@kr-ustecky.cz

03/2007
04/2007
05/2007
06/2007
do 06/2007
do 07/2007
12/2007

Příloha č. 3 k usnesení č. 17/18Z/2007
Neinvestiční dotace na projekty osobě

žadatel: Ústecké krajské sdružení ČSTV
IČ: 70926450
sídlo: Vaníčkova 11, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 300 000,- Kč
název projektu: Příprava krajských sportovních výběrů mládeže na ODM
2007
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Příloha č. 4 k usnesení č. 17/18Z/2007
Neinvestiční dotace na projekty obcím (městům)

1.

žadatel: Obec Malé Žernoseky
IČ: 00526045
sídlo: Zahradní 245, 410 06 Malé Žernoseky
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu: Uspořádání závodu Krajského přeboru v přespolním
běhu - Malé Žernoseky

2.

žadatel: Město Meziboří
IČ: 00266086
sídlo: ná městí 8. května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu: Partnerství měst

3.

žadatel: Město Litvínov
IČ: 00266027
sídlo: ná městí Míru 11, 436 91 Litvínov
výše dotace: 70 000,- Kč
název projektu: Krušnohorský maratón MTB

4.

žadatel: Euroregion Labe
IČ: 44225946
sídlo: Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 60 000,- Kč
název projektu: Sportovní hry dětí a mládeže Euroregionu Labe a
Euroregionu Krušnohoří

1

Příloha č. 5 k usnesení č. 17/18Z/2007
Neinvestiční dotace na projekty příspěvkovým organizacím zřizovaných obcí (městem)

1.

žadatel: Podkrušnohorský zoopark Cho mutov,
organizace
IČ: 00379719
sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu: Zoopark - akce pro veřejnost 2007

příspěvková

2.

žadatel: Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková
organizace
IČ: 46789944
sídlo: Písečná 5030, 430 04 Chomutov
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu: "Olympiáda pro seniory VI. ročník 2007"

3.

žadatel: Dům dětí a mládeže Volňásek Klášterec nad Ohří, Souběžná
205 okres Cho mutov
IČ: 65080068
sídlo: Souběžná čp. 205, 431 51 Klášterec nad Ohří
výše dotace: 60 000,- Kč
název projektu: 3. kolo Mistrovství ČR ve slalo mu minikár - "Závod
ve slalomu minikár O pohár města Klášterce nad Ohří"

4.

žadatel: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková
organizace
IČ: 70949565
sídlo: Teplická 344/8, 405 02 Děčín IV
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu: Bambiriáda 2007

5.

žadatel: Centrum volného času v Mostě
IČ: 00828611
sídlo: M.Rybalka 1020, 434 01 Most
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu: Dětská porta 2007

1

Příloha č. 6 k usnesení č. 21/18Z/2007

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

ZÁSADY
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
v Ústeckém kraji

Ústí nad Labem 2005
odbor kultury a památkové péče

ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ
KNIHOVEN V ÚSTECKÉM KRAJI
Článek I
Základní ustanovení
V Ústeckém kraji působí působí 306 knihoven (stav k 31.12. 2004), z toho 40
profesionálních (z toho 8 pověřených výkonem regionálních funkcí) se 47
pobočkami a 267 knihoven neprofesionálních s pracovním úvazkem do 15 hodin
týdně, které poskytují občanům veřejné knihovnické a informační služby. Jejich
funkčnost je zajištěna systémem regionálních funkcí, které jsou specifikovány
v § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Základním cílem regionálních funkcí je:
· zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních
služeb občanům v Ústeckém kraji
· vyrovnání rozdílu v úrovni poskytování veřejných knihovnických a
informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí
· odstranění nežádoucích diferenciací v úrovni poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony
Ústeckého kraje
· zajištění dostatečné kvality poskytování veřejných knihovnických a
informačních služeb (v souladu s oborovými standardy)
· podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven
· efektivní využití veřejných finančních prostředků
„Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji“ (dále
Zásady) vychází z ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů a stanovují pravidla zajištění
financování regionálních funkcí na území Ústeckého kraje (dále kraj).
Článek II
Vybrané právní předpisy
· Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
· Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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· Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve
znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o
rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů
· Usnesení vlády České republiky ze dne 7. července 2004 č. 679 Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 – 2010
· Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních
funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky
· Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných
knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami
zřizovanými anebo provozovanými obcemi a kraji na území České
republiky
Článek III
Vymezení pojmů
1. Regionální funkce
jsou odborné knihovnické činnosti podle § 2 písmene h) knihovního zákona,
v jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a pověřené knihovny v kraji
základním knihovnám v kraji (obsluhované knihovny) poradenskou,
konzultační a vzdělávací službu, pomoc při zpracování statistiky
knihovnických činností, budování a oběhu výměnných fondů, revizi a
aktualizaci knihovních fondů, nákupu a zpracování knihovních fondů
pořízených z prostředků obce, případně další nezbytné činnosti napomáhající
rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.
Charakteristika regionálních funkcí je uvedena v čl. IV.
2. Základní knihovna
je knihovna v kraji vymezená dle § 12 knihovního zákona, zřízená obcí nebo
jiným subjektem, poskytující veřejné knihovnické a informační služby,
zapsaná v evidenci Ministerstva kultury České republiky.
3. Pověřená knihovna
je základní knihovna v kraji, která je na základě „Smlouvy o přenesení
regionálních funkcí krajské knihovny na pověřenou knihovnu“ uzavřené
s krajskou knihovnou, pověřena výkonem regionálních funkcí pro
obsluhované knihovny, jejichž jmenovitý seznam je nedílnou součástí
uvedené smlouvy. Je příjemcem dotace na výkon regionálních funkcí
z rozpočtu kraje.
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4. Krajská knihovna
je knihovna vymezená § 11 knihovního zákona, která plní a koordinuje
plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji. V Ústeckém
kraji je krajskou knihovnou Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad
Labem, příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je Ústecký kraj. Krajská
knihovna je příjemcem dotace na výkon regionálních funkcí z rozpočtu
kraje.
5. Obsluhovaná knihovna
je základní knihovna v kraji, která uzavřela s pověřenou knihovnou smlouvu
o poskytování regionálních funkcí.
Článek IV
Charakteristika regionálních funkcí
1. Poradenská a konzultační činnost
Poskytování odborných konzultací a rad, včetně metodických návštěv, a to ze
všech oblastí knihovnické a informační činnosti a oblastí souvisejících
s provozováním knihovny. Poskytovatelem služeb je krajská knihovna a
pověřené knihovny.
2. Statistika knihovnických činností
Metodická i praktická pomoc knihovnám při zpracování statistických
výkazů, sběr dat ze zpravodajských jednotek, kontrola dat a jejich zpracování.
Poskytovatelem služeb je krajská knihovna a pověřené knihovny.
3. Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad
Zajištění celoživotního vzdělávání knihovníků a jejich informovanosti
o aktuálním vývoji oboru. Poskytovatelem služeb je krajská knihovna a
pověřené knihovny.
4. Tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů
Zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů
a jejich efektivního využití. Poskytovatelem služeb jsou pověřené knihovny.
5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Zajištění revize a aktualizace knihovních fondů v souladu s ustanovením
vyhlášky č. 88/2002 Sb. Poskytovatelem služeb jsou pověřené knihovny.
6. Nákup, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků
provozovatele obsluhované knihovny
Akvizice, katalogizace a technická úprava knihovního fondu, jeho distribuce
do knihoven. Poskytovatelem služeb jsou pověřené knihovny.
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7. Servis automatizovaného knihovního systému
Dle možností regionů zajištění servisních služeb automatizovaných
knihovních systémů v oblastech katalogizace, revize knihovního fondu
a automatizované agendy výměnných souborů. Poskytovatelem služeb jsou
pověřené knihovny.
Článek V
Pravidla pro přidělení dotace
1. Výběr knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí provádí krajská
knihovna. Kritérii jsou zejména:
a) dodržování národních standardů v oboru knihovnictví,
b) široká škála nabízených knihovnických a informačních služeb,
c) automatizace knihovních agend,
d) kvalifikace pracovníků poskytujících regionální funkce alespoň v oblastech
akvizice, zpracování a uchování všech druhů dokumentů,
e) vlastní webové stránky knihovny s informacemi pro obsluhované knihovny
v okruhu působnosti,
f) prostorové podmínky (skladové kapacity pro výměnný fond) a možnost
zajištění dopravy pro výkon regionálních funkcí.
S vybranými knihovnami krajská knihovna uzavírá smlouvu o přenesení
regionálních funkcí - viz čl. III bod 3. Tímto se základní knihovna stává
knihovnou pověřenou a společně s krajskou knihovnou, příjemcem dotace
z rozpočtu kraje na výkon regionálních funkcí.
2. Dotace na výkon regionálních funkcí je poskytnuta z rozpočtu Ústeckého
kraje na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace“
uzavřené mezi krajem a jednotlivými zřizovateli pověřených knihoven
(s výjimkou příspěvkové organizace kraje).
3. O celkové výši finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí
rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
4. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na výkon regionálních funkcí a
návrh na rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé pověřené knihovny,
předkládá Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková
organizace, jako příslušná krajská knihovna.
Jedním z vodítek pro stanovení výše dotace pro jednotlivé pověřené
knihovny je metoda proporcionálního financování, která zohledňuje počet
obyvatel a počet základních knihoven v kraji následujícím způsobem:
Celkový objem finančních prostředků se po odečtu částky pro krajskou
knihovnu rozdělí v poměru 55 : 45.
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Z částky, která představuje 55 % zůstatku finančních prostředků určených na
zajištění regionálních funkcí, se stanoví průměrná částka připadající
na jednoho obyvatele kraje, přičemž se pro účely výpočtu odečte od počtu
obyvatel v kraji počet obyvatel Ústí nad Labem, kromě obyvatel
integrovaných částí Ústí nad Labem (tj. těch, v nichž pracuje pobočka
městské knihovny, splňující kriteria neprofesionální knihovny). Na každou
pověřenou knihovnu připadají finanční prostředky, které jsou násobkem
počtu obyvatel území, na kterém zajišťuje regionální funkce, a stanovené
průměrné částky na jednoho obyvatele kraje.
Z částky, která představuje 45 % zůstatku finančních prostředků určených na
zajištění regionálních funkcí, se stanoví průměrná částka připadající
na jednu základní knihovnu provozovanou obcí, včetně poboček, v kraji. Na
každou pověřenou knihovnu připadají finanční prostředky, které jsou
násobkem počtu základních knihoven provozovaných obcí, včetně poboček,
na území, na kterém zajišťuje regionální funkce, a stanovené průměrné
částky na jednu základní knihovnu provozovanou obcí v kraji.
Při rozdělování finančních prostředků na zajištění regionálních funkcí
knihoven se též vychází z rozsahu a obsahu regionálních funkcí, které
pověřené knihovny vykonávají. Přihlíží se k regionálním rozdílům a cílům
stanovených koncepcí rozvoje veřejných knihovnických a informačních
služeb.
Prioritní oblasti poskytování finančních prostředků na zajištění regionálních
funkcí knihoven stanoví krajská knihovna spolu s pověřenými knihovnami.
5. Výše dotace krajské knihovně na výkon regionálních funkcí pro daný rok se
stanovuje na základě potřeb krajské knihovny k zajištění plnění a koordinace
regionálních funkcí dle knihovního zákona. Z dotace mohou být hrazeny
pouze osobní náklady a činnosti vyjmenované ve článku IV těchto Zásad.
6. Návrh celkové výše dotace na výkon regionálních funkcí, výše dotace
jednotlivým pověřeným knihovnám a Severočeské vědecké knihovně v Ústí
nad Labem, příspěvkové organizaci se předkládá Zastupitelstvu Ústeckého
kraje při schvalování rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.
7. Finanční prostředky na výkon regionálních funkcí jsou
a) přísně účelové,
b) poskytovány výlučně na úhradu neinvestičních nákladů souvisejících se
zajištěním regionálních funkcí v kraji specifikovaných v čl. IV, do výše
100 % těchto nákladů,
c) použitelné na úhradu nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve kterém
byly poskytnuty, 1
1

PŮVODNÍ TEXT:
c) využitelné v kalendářním roce, ve kterém byly poskytnuty,
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d) zúčtovatelné s rozpočtem kraje za příslušný kalendářní rok, nejpozději
však do 31. 1. následujícího roku. 2
8. Vyúčtování předkládá pověřená knihovna svému zřizovateli, který je
jejím garantem a je zodpovědný za správnost vyúčtování a včasné
zaslání na Krajský Úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové
péče.
Článek VI
Uznatelné náklady
Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů vzniklých od 1. 1. – 31. 12.
příslušného kalendářního roku v bezprostřední souvislosti s výkonem
regionálních funkcí dle článku IV. (uznatelné náklady).3
Článek VII
Výroční zpráva
Výroční zprávu o výkonu regionálních funkcí v kraji za příslušný kalendářní rok
zpracovává krajská knihovna. Minimální osnova výroční zprávy zahrnuje cíle
regionálních funkcí a stav jejich naplnění, hodnocení jednotlivých regionálních
funkcí, jejich financování a statistický výkaz výkonu regionálních funkcí.
Výroční zprávu předá krajská knihovna do 31. 3. následujícího roku kraji,
Národní knihovně České republiky a zároveň ji zveřejní na svých webových
stránkách.
Článek VIII
Doložka platnosti
„Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji“ byly
schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/10Z/2006 ze dne
15. 2. 2006.
PÚVODNÍ TEXT:
2

3

. . . zúčtovatelné s rozpočtem kraje za příslušný kalendářní rok, nejpozději však do 20. 1.
následujícího roku.
dle Čl. XII. Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu ÚK – odst. 1)
– Závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit do jednoho měsíce po ukončení realizace
projektu.

Uznatelný náklad je náklad, který je pro realizaci výkonu regionálních funkcí nezbytný a
splňuje všechny následující podmínky:
a) vznikl od 1. 1. – 31. 12. příslušného kalendářního roku v bezprostřední souvislosti
s výkonem regionálních funkcí dle článku IV,
b) byl prokazatelně vystaven a uhrazen v období od 1. 1. – 31. 12. příslušného
kalendářního roku.
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Příloha č. 7 k usnesení č. 22/18Z/2007

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad
DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“ č. 18/ KP/2006 uzavřené dne
1.6. 2006

S m l u v n í

s t r a n y

Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ
: 70892156
DIČ
: CZ70892156
Bankovní spojení
: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 94-882993349/0800
Zástupce pro věcná jednání :
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: +420 475 657 256
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz
a

Příjemce:
Název: Obec Bečov
se sídlem: Bečov 126, 435 26 Bečov
zastoupené: Václavem Turnovským, starostou obce
IČ: 00265811
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Most
Číslo účtu: 1041415389/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Václav Turnovský
tel.: +420 476 110 183; 476 110 097
e-mail: starosta@oubecov.cz
Smluvní strany se dohodly na této změně:
Změna termínu provedení prací v Článku II. bod 5. smlouvy č. 18/KP/2006 ze dne 1. 6. 2006, a to tak,
že původní údaj uvedený ve smlouvě se nahrazuje údajem 31.5. 2007.
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Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 28. 2. 2007 svým usnesením
č. / Z/2007.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V Bečově dne

Za poskytovatele

Za příjemce

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

....................................................
Václav Turnovský
starosta obce
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Příloha č. 8 k usnesení č. 23/18Z/2007

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad
DODATEK č. 2
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“ č. 22/KP/2006 uzavřené
dne 9. 6. 2006

S m l u v n í
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

s t r a n y

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 94-882993349/0800
Zástupce pro věcná jednání :
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: +420 475 657 256
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz

a

Příjemce:
Jméno a příjmení: Myron Polach
datum narození: 29. 1. 1964
bydliště: Spojovací 1468/24, 250 88 Čelákovice
Bankovní spojení : Česká spořitelna,a.s., pobočka Praha 1
Číslo účtu: 699245043/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Myron Polach
tel.: +420 724 500 059
e-mail: myronp@seznam.cz
zastupující Lindu Kubale, nar. 11 .2. 1982, bytem Mohylová 1965/6, 155 00 Praha 5 na základě
plné moci ze dne 20. 2. 2006.
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:
1.

Změna účelu dotace související s pracemi v Článku II. bod 1. smlouvy č. 22/KP/2006 ze
dne 9. 6. 2006, a to tak, že původní údaj uvedený ve smlouvě se nahrazuje údajem: oprava
omítek a hrázděných výplní komínového tělesa, krovu, štítů, výměna střešní krytiny a

1
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vedení hromosvodů, osazení okapů, oprava mansardové římsy a vstupních schodů na
obytném domě.
2. Změna termínu provedení prací v Článku II. bod 5. smlouvy č. 22/KP/2006 ze dne 9. 6.
2006, a to tak, že původní údaj uvedený ve smlouvě se nahrazuje údajem: 30. 6. 2007.
3. Změna závazného ukazatele – spoluúčast příjemce na skutečných celkových nákladech
v Článku II. bod 4. smlouvy č. 22/KP/2006 ze dne 9. 6. 2006, a to tak, že původní údaj
uvedený ve smlouvě se nahrazuje údajem: na 35,24 % včetně DPH tj. 152 371,- Kč.
4. Změna výše celkových nákladů dle Článku II. bod 7. smlouvy č. 22/KP/2006 ze dne 9. 6.
2006, a to tak, že původní údaj uvedený ve smlouvě se nahrazuje údajem: 432 371,- Kč
včetně DPH.

Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 28. 2. 2007 svým usnesením
č. / Z/2007.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V

Za poskytovatele

dne

Za příjemce

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

....................................................
Myron Polach
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Příloha č. 9 k usnesení č. 25/18Z/2007

číslo žádosti

žadatel

6

7

9

11

12

14

adresa (dle RES)
název (dle RES)

IČ
ulice, číslo

Arkadie, společnost pro
komplexní péči o zdravotně
postižené

Asociace vozíčkářů a
zdravotně i mentálně
postižených AVAZ

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

Centrum sociálních služeb
Děčín, příspěvková
organizace

Demosthenes, o.p.s.

Diakonie ČCE - Středisko
sociální pomoci v Mostě

556203

14866391

27270955

71235868

25421018

70863601

U Nových Lázní
9

Dvořákova
1331/20

Kochova 1185

Fűgnerova
665/18

Mírová 2

U Města
Chersonu
1675/8

PSČ, obec

číslo aktivity
(služby)

PŘEHLED NÁVRHŮ DOTACÍ V PROGRAMU PODPORA
SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 2007

název služby

CELKEM

CELKEM

9 500 000

9 500 000

schválená
schválená dotace celková dotace
organizaci na
na dílčí aktivity
rok 2007

1

Denní stacionáře Arkadie

50 000

2

Chráněné bydlení v Arkadii

50 000

3

Rehabilitační dílny Arkadie

50 000

415 00 Teplice

200 000
4

Sociální rehabilitace v Arkadii

50 000

5

Sociální poradenství v Arkadii

1

sociální poradenství

2

asistenční služba

30 000

1

Služby osobní asistence

50 000

1

Děčínské doléčovací centrum
– ambulantní doléčování,
sociální poradenství

2

Děčínské doléčovací centrum
– terapeutická komunita
chráněného bydlení

100 000

3

Terénní programy Kontaktního
a poradenského centra pro
drogově závislé, poradny pro
rodiče v Děčíně

20 000

4

Zabezpečení provozu
Kontaktního a poradenského
centra pro drogově závislé,
poradny pro rodiče v Děčíně

100 000

1

Raná péče

140 000

-

150 000

405 05 Děčín

430 12 Chomutov

180 000

405 02 Děčín

-

220 000

400 11 Ústí nad
Labem

434 01 Most

50 000

160 000
2

Sociálně právní poradna

20 000

1

Azylový dům pro matky s
dětmi v tísni Most

170 000

2

Občanská poradna Most

100 000

1

270 000
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číslo žádosti
16

19

20

22

23

24

adresa (dle RES)
název (dle RES)

IČ
ulice, číslo

Diecézní charita Litoměřice

Dům křesťanské pomoci
BETHEL

EMAUZY ČR občanské
sdružení

Farní charita Lovosice

Farní charita Roudnice nad
Labem

Farní charita Rumburk

40229939

70226105

42884861

46770321

62769111

46797572

Dómské
náměstí 10/10

PSČ, obec

číslo aktivity
(služby)

9 500 000

žadatel

Terénní sociální práce v
ohrožených rodinách Most

-

1

Charitní ošetřovatelská a
pečovatelská služba
Chomutov

-

2

Sociální integrace
handicapovaných matek s
dětmi

412 01 Litoměřice

Žižkova 218/11

Riegrova 652

Dobrovského
nám. 379/11

516 01 Rychnov
nad Kněžnou

schválená
schválená dotace celková dotace
organizaci na
na dílčí aktivity
rok 2007

3

3

Poradna pro uprchlíky a
migranty

4

Magdala

1

Dům na půli cesty v
Litoměřicích - resocializační
pobyt

Pražská 992/14 412 01 Litoměřice

Ekologická 10

název služby

400 000
450 000

-

50 000

220 000
270 000

2

Cesta bez mříží –
resocializační program

1

Emauzský dům Most

200 000

1

Nízkoprahové zařízení Amicus

100 000

2

Charitní pečovatelská služba

50 000

200 000

80 000

412 02 Lovosice

413 01 Roudnice
nad Labem

9 500 000

180 000

3

Komunitní klub Amicus
(předškolní klub)

-

4

Nízkoprahové denní centrum
pro osoby bez přístřeší a
sociálně slabé

-

1

Azylové ubytování pro muže

100 000

2

Azylové ubytování pro matky s
dětmi v Roudnici n.L.

150 000

3

Klub volnočasových aktivit

4

Nízkoprahové denní centrum
pro osoby bez přístřeší a
sociálně slabé

-

5

Domov Sv.Josefa pro seniory

-

1

"Žijeme spolu"

2

Denní centrum Delfín

3

Občanská poradna Rumburk

60 000

4

Asistenční služba pro rodiny s
dětmi

80 000

50 000

300 000

50 000
-

408 01 Rumburk

190 000

2
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číslo žádosti

adresa (dle RES)
název (dle RES)

ulice, číslo

25 FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ

27 HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

28

IČ

Charitní sdružení Děčín

499277

25419561

26590719

Na Poříčí
6/1038

Svážná 1528

Husovo
náměstí 13/99

PSČ, obec

číslo aktivity
(služby)

9 500 000

žadatel

název služby

schválená
schválená dotace celková dotace
organizaci na
na dílčí aktivity
rok 2007

1

Pomoc sociálně ohroženým
dětem a rodinám v regionech
Most a Litvínov

-

2

Pomoc sociálně ohroženým
dětem a rodinám v regionech
Teplice, Bílina, Rumburk, Ústí
nad Labem a Varnsdorf

-

3

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

-

4

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

-

5

Azylový dům pro rodiny
s dětmi a mládež z ústavní
výchovy v Žatci

-

6

Azylový dům pro rodiny
s dětmi a mládež z ústavní
výchovy v Košťanech

-

7

Zařízení FOD Klokánek v
Chomutově

50 000

8

Zařízení FOD Klokánek v Žatci

50 000

9

Zařízení FOD Klokánek v
Litoměřicích

1

Lůžkový hospic

250 000

1

Občanská poradna Děčín

170 000

2

Asistenční služba pro rodiny s
dětmi

100 000

3

Pečovatelská služba pro
seniory a geriatrické klienty

100 000

110 00 Praha

434 01 Most

405 01 Děčín

9 500 000

3

-

-

250 000

270 000
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číslo žádosti

adresa (dle RES)
název (dle RES)

IČ
ulice, číslo

PSČ, obec

číslo aktivity
(služby)

9 500 000

žadatel

název služby

9 500 000

schválená
schválená dotace celková dotace
organizaci na
na dílčí aktivity
rok 2007

30 KOFOEDOVA ŠKOLA

26636751

Hasičská
550/50

700 30 OstravaHrabůvka

1

Pomoc k svépomoci
(Kofoedova škola Ústí nad
Labem a Most)

80 000

80 000

31 Mateřské centrum Bělásek

26549191

Tělocvičná 9

405 02 Děčín

1

Klub rodičů a dětí

80 000

80 000

32 Mateřské centrum Louny

26654776

Postoloprtská
307

439 02 Citoliby

1

Zajištění volnočasových aktivit
rodičů a dětí do 6 let, péče o
těhotné a kojící ženy

50 000

50 000

26681471

Neklanova
2709

413 01 Roudnice
nad Labem

1

Zajištění a rozšíření služeb
mateřského centra a podpora
motivačního programu

50 000

50 000

1

Linka duševní tísně Most

200 000

2

Asistent pro terénní kontakt
2007

150 000

33

36

Matýsek Roudnice nad
Labem

MOST K NADĚJI

63125137

Jilemnického
1929

600 000

434 01 Most
3

K-centrum Most 2007

4

Reedukace 2007

37 Můj domov

69898570

Bechlín 18

411 86 Bechlín

1

Můj domov

38 NA KŘIŽOVATCE

26603730

Národní 499

407 47 Varnsdorf

1

1
39

40

41

Na louce

NADĚJE

Nová Víska

26645505

570931

26635844

Přemyslova
5394

Varšavská 37

Horní
Poustevna 40

250 000

-

120 000

120 000

sociální poradenství

80 000

80 000

Provoz mateřského centra
Kolibřík

50 000

430 01 Chomutov

50 000
2

Laktační poradna Kolibřík

-

1

AD pro ženy Litoměřice

2

Terénní program Litoměřice

-

3

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Litoměřice

-

4

Terénní program Roudnice
nad Labem

-

1

Sociálně terapeutické dílny

-

2

Podpora samostatného
bydlení a poradenský servis

-

70 000

120 00 Praha

407 82 Dolní
Poustevna

70 000

4

160 000
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číslo žádosti
42

43

44

46

adresa (dle RES)
název (dle RES)

ulice, číslo

Obč. sdr. SCHODY-ŽATECnízkoprahové zařízení pro
osoby ohrožené drogou

Občanské sdružení "DRUG-OUT Klub"

Občanské sdružení JURTA

Občanské sdružení Nová
Ves

Občanské sdružení Poradna
pro mezilidské vztahy47
centrum pro terapii,
psychologické a sociální
poradenství

48

IČ

Občanské sdružení
SPIRÁLA

27009432

44554559

63778718

68299761

26670763

Chelčického
náměstí 202

Velká Hradební
47/13

Pěší 9

Javorová 3028

Prokopa Diviše
1605/5

PSČ, obec

číslo aktivity
(služby)

9 500 000

žadatel

3

Denní stacionáře

4

Nízkoprahové centrum pro děti
a mládež

1

Kontaktní a poradenské
centrum "Schody - Žatec" terénní program

2

Kontaktní a poradenské
centrum "Schody - Žatec"

1

Kontaktní centrum pro drogově
závislé

K chatám 22

schválená
schválená dotace celková dotace
organizaci na
na dílčí aktivity
rok 2007

160 000

-

100 000

438 01 Žatec

190 000

400 01 Ústí nad
Labem

407 11 Děčín

415 01 Teplice

300 000

2

Terénní program

120 000

1

Pracovní a sociální
rehabilitace, Pracovní trénink

200 000

2

Bydlení s asistencí, tréninkové
bydlení

-

3

Motivační programy pro žáky
speciálních škol a učilišť

-

1

S námi nejste sami

50 000

1

Sociální poradenství

80 000

Program zaměřený na
podporu fungující rodiny

50 000

400 01 Ústí nad
Labem

403 40 Ústí nad
Labem

90 000

420 000

200 000

50 000

130 000
LM

68954221

název služby

9 500 000

1

Komplexní péče o osoby v krizi
- Centrum krizové intervence

100 000

2

Komplexní péče o osoby v krizi
– Linka pomoci

100 000

3

Komplexní péče o osoby v krizi
– krizová pomoc dlouhodobě
duševně nemocným občanům

-

4

„ Začít znovu“ – resocializační
program pro mladistvé

400 000

5
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číslo žádosti

adresa (dle RES)
název (dle RES)

IČ
ulice, číslo

PSČ, obec

číslo aktivity
(služby)

9 500 000

žadatel

51

Občanské sdružení Světlo
Kadaň

Oblastní charita Most

65650701

70828920

Husova 1325

Petra
Jilemnického
2457/1

schválená
schválená dotace celková dotace
organizaci na
na dílčí aktivity
rok 2007

5

DONA centrum - Intervenční
centrum v Ústí nad Labem –
pomoc osobám ohroženým
domácím násilím

6

Program kontinuální práce
s rodiči - Rodičovské skupiny

-

Umím říci Ne – program
prevence násilí na dětech a
mezi dětmi

-

KG

49

název služby

9 500 000

200 000

1

K-centrum Kadaň, pobočka Kcentra Chomutov

2

K-centrum Kadaň - terénní
program, pobočka K-centra
Chomutov

3

K-centrum Chomutov

4

K-centrum Chomutov - terénní
program

50 000

5

Projekt s rodinou proti
vyloučení

50 000

1

AD v Duchcově a Oseku

2

Nocležna v Duchcově

-

3

Centrum soc. poradenství

-

4

Asistence - pomoc k
důstojnosti

-

5

Asistence v soc. slabých
rodinách

-

6

Komunitní klub pro děti a
mládež ze sociálně slabých
rodin „Pastelka“

7

Dům pro matky s dětmi

-

8

Dům na půli cesty

-

9

Me som e dajori - Já jsem
maminka

-

10

Mateřské centrum
Rozmarýnek

11

Klubové centrum pro seniory a
osoby zdravotně a tělesně
postižené

1

Občanská poradna Teplice

100 000

30 000

432 01 Kadaň

370 000

434 01 Most

6

140 000

100 000

200 000
50 000

50 000

-

100 000

Příloha č. 9 k usnesení č. 25/18Z/2007

číslo žádosti

název (dle RES)

53

Oblastní charita Teplice v
Čechách

54

56

adresa (dle RES)

OBLASTNÍ SPOLEK
ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE

OPORA občanské sdružení

IČ

70806837

426105

63154935

ulice, číslo

PSČ, obec

Thámova
711/20

415 01 Teplice

Tylova 16

Jungmannova
1024

číslo aktivity
(služby)

9 500 000

žadatel

název služby

2

Dům pro matky s dětmi a dům
na půl cesty Agapé

3

Dům na půl cesty Agapé II.

1

Kontaktní centrum

2

Terénní program

1

"Pečovatelská služba Opora"

-

2

"Taneční terapie"

-

3

"Osvětová činnost se
zaměřením na problematiku"

-

4

Komplexní sociální
poradenství a půjčovna
kompenzačních pomůcek

60 000

schválená
schválená dotace celková dotace
organizaci na
na dílčí aktivity
rok 2007

180 000

280 000

-

150 000

412 57 Litoměřice

413 01 Roudnice
nad Labem

9 500 000

200 000
50 000

60 000

59

PORADNA PRO
INTEGRACI - sdružení

67362621

Senovážná 2

100 00 Praha

1

Sociální poradenství pro
azylanty v Ústeckém kraji

150 000

150 000

61

SDRUŽENÍ PRO HOSPIC
LITOMĚŘICE

65081374

Rybářské
náměstí 662/4

412 01 Litoměřice

1

Hospic sv. Štěpána

300 000

300 000

1

Sociální poradna

-

2

Terénní služba

-

3

Centrum pro osobní rozvoj

4

Centrum pro rozvoj pracovních
dovedností

5

Byty na půl cesty

6

Centrum vzdělávání a volného
času

Sdružení pro péči o duševně
62 nemocné FOKUS Ústí nad
Labem

44226586

V zeleni 530/4

400 03 Ústí nad
Labem

200 000
250 000
-

50 000

-

Sdružení ROMANO
63 JASNICA (občanské
sdružení Trmických romů)

68974922

Tyršova 408/7

400 04 Trmice

1

Odborné sociální poradenství

85 000

85 000

64 Sdružení Slunečnice

68455429

Hudečkova 1

405 01 Děčín

1

Centrum denních služeb CDS Slunečnice

95 000

95 000

66

Sociální agentura

SPMP - Sdružení pro
pomoc mentálně
69
postižených, okresní výbor v
Ústí nad Labem

26540495

44556934

Velká Hradební
484/2

Pod Parkem
2788

400 01 Ústí nad
Labem

400 11 Ústí nad
Labem

1

Sociální poradna

2

Sociální rehabilitace

1

Vzdělávání

-

2

terapeutické odpolední
centrum

-

3

Osobní asistence

4

raná a následná péče

-

50 000

50 000

100 000

7

100 000
-

Příloha č. 9 k usnesení č. 25/18Z/2007

číslo žádosti
70

adresa (dle RES)
název (dle RES)

ulice, číslo

SPOLEČNÉ SOUŽITÍ
LITVÍNOV

71 SPOLEČNÝ ŽIVOT

73

76

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých v ČR
Krajská organizace
Ústeckého kraje

Teen Challenge

77 Tyfloservis o.p.s.

80

IČ

WHITE LIGHT I.,
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

26530953

26613468

70942412

68402686

26200481

64676803

Ukrajinská 283

PSČ, obec

Na Bendovce
103/24

Krakovská 21

Varšavská 779

název služby

5

Klub rodičů

-

6

Hipoterapie

-

1

Sociální poradna

40 000

2

Komunitní centra pro děti
"Paprsek a "Sluníčko"

60 000

1

Terénní programy

1

Poradenství, specifické
poradenství a centra
základního poradenství

-

2

Sociální služby a specifické
poradenství pro nelyšící

-

3

Odborné sociální poradenství
a metodické vedení

-

4

Tlumočnické služby a
artikulační tlumočení pro
všechny skupiny sluchově
postižených

50 000

1

Projekt resocializačního
programu pro drogově závislé
v terapeutické komunitě
Šluknov

50 000

100 000

100 000

434 01 Most

100 000

50 000

181 00 Praha Bohnice

110 00 Praha 1

9 500 000

schválená
schválená dotace celková dotace
organizaci na
na dílčí aktivity
rok 2007

436 01 Litvínov

Pod strání 170 435 13 Meziboří

Borovského
1853

číslo aktivity
(služby)

9 500 000

žadatel

50 000

2

Dětské centrum Teen
Challenge Šluknov

1

Sociální rehabilitace těžce
zrakově postižených osob

100 000

1

Zajštění provozu terapeutické
komunity WHITE LIGHT I. pro
léčbu a resocializaci drogově
závislých mladých lidí v roce
2007

300 000

2

Služby následné péče o exuživatele drog

100 000

3

ŠANCE 06 - postpenitenciární
péče

-

100 000

-

400 03 Ústí nad
Labem

890 000
4

Terénní programy WHITE
LIGHT I. v Teplicích

130 000

5

Zajištění provozu Kontaktního
centra HITE LIGHT I. v
Teplicích v roce 2007

220 000

8
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číslo žádosti

adresa (dle RES)
název (dle RES)

81 YMCA v Ústí nad Labem

IČ
ulice, číslo

26533839

Hradiště 4

PSČ, obec

400 01 Ústí nad
Labem

číslo aktivity
(služby)

9 500 000

žadatel

název služby

schválená
schválená dotace celková dotace
organizaci na
na dílčí aktivity
rok 2007

6

Kontaktní centum WHITE
LIGHT I. Rumburk

100 000

7

Terénní program Rumbuk,
Varnsdorf

40 000

1

Nízprahový klub Orion

50 000

9

9 500 000

50 000
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SMLOUVA
o společném postupu při zadání veřejné zakázky
na výběr zhotovitele stavby „Okružní křižovatka Na Valech Masarykova Litoměřice“

I. Smluvní strany
Kraj:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Jiřím Šulcem – hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní adresa : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Ve věcech technických : Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru KÚ ÚK
Ing. Ladislav Slavíček, investiční odbor KÚ ÚK
IČO: 7089156
DIČ: CZ7089156
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 882733379/0800
a
Obec:
Město Litoměřice
Zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem - starostou města Litoměřice
Kontaktní adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Ve věcech technických: Ing.Venuše Brunclíková, vedoucí odboru územního rozvoje
IČO: 263958
DIČ: CZ 00263958
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 9005-1524-471/0100

II. Úvod
(1) Oba účastníci jsou veřejnými zadavateli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“).
(2) Oba účastníci v současné době připravují realizaci stavby „Okružní křižovatka Na Valech
- Masarykova Litoměřice“. Při provádění uvedené stavby bude dotčen majetek, který je ve
výlučném vlastnictví Kraje, jakož i majetek, který je ve výlučném vlastnictví Obce a
třetích osob.
(3) V zájmu dosažení maximální účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při přípravě a
realizaci stavby uvedené v odst. 2 se účastníci dohodli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 8
Zákona na společném postupu při zadání veřejné zakázky, jejímž cílem bude výběr
jediného zhotovitele stavby uvedené v odst. 2. K dosažení tohoto účelu uzavírají tuto
smlouvu, která upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti, jakož i vztahy k třetím
osobám a současně stanoví způsob jednání jménem účastníků smlouvy.
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(4) Osobou oprávněnou jednat jménem účastníků, a to způsobem stanoveným zákonem č.
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je Ústecký kraj.
(5) O obstarávání společných věcí dle této smlouvy rozhoduje Kraj, nestanoví-li tato smlouva
výslovně jinak.
(6) Majetkem třetích osob ve smyslu odst. 2 se rozumí:
SO 310
SO 401
SO 402
SO 451
SO 461
SO 462
SO 501
SO 601
SO 801
SO 802

Přeložka vodovodu – vlastník SVS a. s. Teplice
Přeložka kabelového vedení VN - vlastník ČEZ Distribuce a. s. Děčín
Přeložka sdělovacího kabelu ČEZ Net a. s. - vlastník ČEZ Net a. s. Děčín
Přeložka optických kabelů TKR Karneval Media - vlastník Karneval
Media s. r. o. Praha
Úprava kabelové trasy Č. Telecom - vlastník Telefónica 02 Czech Republic a.s.
Praha
Přeložka kabelového vedení Č. Telecom - vlastník Telefónica 02 Czech Republic
a. s. Praha
Přeložka NTL plynovodu – vlastník SĆP a. s. Ústí nad Labem
Přeložka horkovodu - vlastník United Energy a. s. Most
Stavební úpravy v areálu DDKT - vlastník Biskupství litoměřické Litoměřice
El. brána vjezdu do areálu DDKT – vlastník Biskupství litoměřické Litoměřice

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

III. Výchozí údaje
(1) Předmětem budoucí veřejné zakázky bude stavba „Okružní křižovatka Na Valech Masarykova Litoměřice“ (dále jen Dílo). Specifikace Díla vyplývá z projektové
dokumentace DSP/DZS zak. č.: 0417802 z 09/2006, zpracované projektovou kanceláří
Pontex s. r. o. Praha.
(2) Dílo se skládá ze dvou samostatných částí, z nichž :
část I vymezená stavebními objekty:
SO 01
SO 010
SO 101
SO 301
SO 310
SO 401
SO 402
SO 451
SO 461
SO 462
SO 501
SO 601
SO 801
SO 802

Komunikace Masarykova ul. I. etapa
Příprava území
Okružní křižovatka
Odvodnění křižovatky
Přeložka vodovodu – vlastník SVS a. s. Teplice
Přeložka kabelového vedení VN - vlastník ČEZ Distribuce a. s.
Přeložka sdělovacího kabelu ČEZ Net a. s.
Přeložka optických kabelů TKR Karneval Media
Úprava kabelové trasy Č. Telecom
Přeložka kabelového vedení Č. Telecom
Přeložka NTL plynovodu
Přeložka horkovodu
Stavební úpravy v areálu DDKT
El.brána vjezdu do areálu DDKT
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SO 901 Dopravní opatření
se týká výlučně majetku Kraje a majetku třetích osob

část II vymezená stavebními objekty :
SO 102 Úpravy komunikací a chodníků
SO 403 Přeložka VO
SO 701 Umělecká instalace ve středu OK
se týká výlučně majetku Obce.
(3) Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí 16.823.878,- Kč bez DPH. Veřejná
zakázka bude zadána formou zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu § 25 písm. b)
a § 38 Zákona.
(4) Jednotlivé činnosti budou účastníky vykonávány bezplatně, tedy bez jakýchkoli nároků na
protiplnění účastníka vykonávajícího určité činnosti dle této smlouvy vůči druhému
účastníkovi. Náklady, které vzniknou tomu kterému účastníkovi v důsledku plnění jeho
povinností nebo využívání jeho práv z této smlouvy, nese tento účastník.
(5) Účastníci se zavazují poskytnout si bezplatně jakoukoli součinnost, spočívající zejména
v předložení potřebných dokumentů nebo přijetí potřebných rozhodnutí, potřebnou pro
naplnění účelu této smlouvy, a to bezodkladně po výzvě druhého účastníka.

IV. Předmět plnění
(1) Oba účastníci se zavazují spolupracovat na určení okruhu nejméně pěti dodavatelů,
kterým bude zaslána písemná výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Návrh
okruhu dodavatelů předloží Kraj a Obec je povinna tento projednat nejpozději do 5
pracovních dnů od předložení návrhu. Pokud nebude návrh v uvedeném termínu schválen
je každý z účastníků oprávněn navrhnout nejpozději do 7 pracovních dnů od uplynutí
uvedené lhůty po třech dodavatelích. Takto vybraným dodavatelům bude zaslána výzva
k podání nabídky a prokázání kvalifikace.
(2) Dodavatelé, kterým bude zaslána výzva musí splňovat:
a) Základní kvalifikační předpoklady:
dle § 53 odst. 1 zákona, s tím že prokázání písmene a) a b) zájemce doloží výpisem
z evidence Rejstříku trestů, ne starším 90 kalendářních dnů, prokázání písmen c) až i)
zájemce doloží čestným prohlášením
b) profesní kvalifikační předpoklady:
dle § 54 písm. a) a b) zákona, s tím, že prokázání písmene a) zájemce doloží výpisem
z obchodního rejstříku či jiné evidence, má – li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
ne starším 90 kalendářních dnů, v originále nebo úředně ověřeném stejnopisu, prokázání
písmene b) zájemce doloží předložením dokladu o oprávnění k podnikání;
c) ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
dle § 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona, s tím že k prokázání písmene a) zájemce doloží
doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání ve výši min.1
mil. Kč a k prokázání písmene c) zájemce uvede obrat za předcházející tři účetní období,
s tím že obrat za každé předcházející účetní období v oblasti stavebních prací bude min.
ve výši 15 mil. Kč bez DPH;
d) technické kvalifikační předpoklady:
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podle § 56 odst. 3 písm. a) a c) zákona, s tím, že k prokázání písmene a) zájemce uvede
realizované zakázky v posledních pěti letech (2002 – 2006), a to pouze v objemu vyšším
jak 10 mil. Kč bez DPH se zaměřením na stavby pozemních komunikací a nejméně tři
osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek.
(3) Kraj se zavazuje ve prospěch svůj i Obce zajišťovat veškeré právní úkony předpokládané
zákonem ve vztahu k třetím osobám, zejména zpracovat návrh zadávací dokumentace,
zaslání výzvy určeným dodavatelům, uveřejnění výzvy, poskytnutí zadávací dokumentace
zájemcům , poskytování dodatečných informací, umožnění prohlídky místa pnění, zaslání
písemného sdělení o vyloučení uchazeče, odeslání oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky, zaslání informace o uzavření smlouvy, oznámení případného zrušení zadávacího
řízení, jakož i vést veškerou dokumentaci veřejné zakázky požadovanou zákonem.
(4) Zadávací dokumentace bude obsahovat, kromě náležitostí nutných k platnému zadání
veřejné zakázky, i podmínku, že vybraný uchazeč je povinen uzavřít s každým z účastníků
samostatnou smlouvu o dílo, jejichž návrhy musí být součástí nabídky. Předmětem každé
samostatné smlouvy o dílo bude konkrétní část díla určená dle projektové dokumentace
citované v čl. III odst. 1,2 přičemž předměty děl z obou smluv budou ve svém souhrnu
představovat kompletní Dílo. Účastníkem smluv o dílo na straně zhotovitele bude v obou
případech vybraný uchazeč, na straně objednatele bude v případě části I. díla týkajícího se
majetku Kraje a majetku třetích osob Kraj, ve druhém případě pro část II. díla Obec.
(5) Návrh zadávací dokumentace bude vycházet z následujících zásad, přičemž základním
hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky:
a) termín plnění: průběžná doba plnění je předmětem nabídky
b) dílčí hodnotící kriteria pro hodnocení nabídek :
celková nabídková cena v Kč
průběžná doba plnění v týdnech
jakostní podmínky a poskytované záruky na celé dílo ode dne předání
a převzetí akce v měsících
výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den

85 %
5%
3%
7%

Návrh zadávací dokumentace je Kraj povinen předložit Obci k vyjádření. Obec je povinna
se k návrhu vyjádřit ve lhůtě 10 pracovních dnů od jeho předložení.
(6) K hodnocení veřejné zakázky bude Krajem jmenována hodnotící komise skládající se z 5
členů, z toho Kraj je oprávněn a povinen nominovat 3, Obec 2 členy. Každý z účastníků
navrhne současně i stejný počet náhradníků. Alespoň jeden navržený člen komise z členů
jmenovaných každým z účastníků musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky; totéž platí i pro jejich náhradníky. Hodnotící komise bude současně
posuzovat kvalifikaci dodavatelů a současně plnit i funkci komise pro otevírání obálek
s nabídkami.
(7) S výsledkem hodnocení hodnotící komise je Kraj povinen bezodkladně seznámit Obec.
Obec je povinna se k výsledkům hodnocení vyjádřit ve lhůtě 5 dnů od jejich doručení.
V případě souhlasu Obce s výsledky hodnocení rozhodne Kraj o výběru nejvhodnější
nabídky podle těchto výsledků. Pokud Obec s předloženým hodnocením souhlasit nebude,
je povinna sdělit Kraji podrobné důvody svého nesouhlasu a současně navrhnout další
postup, a to:
a) nové posouzení a hodnocení v případě, že hodnotící komise porušila postup
stanovený zákonem; pro nové posouzení a hodnocení nabídek bude ustavena nová
hodnotící komise podle odst. 6, přičemž platí, že do nové hodnotící komise nesmí
být jmenován žádný člen nebo náhradník komise původní; nebo
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b) zrušení zadávacího řízení, jsou-li naplněny důvody požadované ustanovením § 84
Zákona.
V případě, že důvody nesouhlasu budou spočívat v porušení zákona nebo podmínek
stanovených zadávací dokumentací je Kraj povinen akceptovat návrh (pokyn) Obce.
Pokud budou důvody nesouhlasu jiné, je o dalším postupu oprávněn rozhodnout Kraj.
(8) Budou-li po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Kraji doručeny námitky
některého ze zájemců je Kraj povinen tyto námitky sdělit Obci nejpozději do dvou dnů od
jejich obdržení. Odeslání námitek bude neprodleně e-mailem oznámeno Obci na adresu:
venuse.brunclikova@litomerice.cz. Obec je povinna se k námitkám písemně vyjádřit a
vyjádření zaslat Kraji do tří dnů od jejich doručení. Písemné sdělení o tom, zda se
námitkám vyhovuje či nikoli zašle zájemci, který námitky podal, Kraj.
(9) Oba účastníci budou rozhodnutím Kraje o výběru nejvhodnější nabídky vázáni a jsou
povinni s vybraným zájemcem uzavřít odpovídající smlouvu ve lhůtách stanovených
zákonem.

V. Doba plnění
Písemná výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace bude Krajem
dodavatelům vybraným způsobem dle čl. IV odst. 1 odeslána nejpozději do 31.03.2007. Oba
účastníci se zavazují vyvinout veškerou snahu k tomu, aby smlouvy s dodavatelem vybraným
v předmětném zjednodušeném podlimitním řízení mohly být uzavřeny na základě jeho
řádného vyhodnocení nejpozději do 31.05.2007.

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

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

V Ústí nad Labem dne :

…………………………….
Město Litoměřice
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

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