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
ze 17. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 20. 12. 2006 od 10:20 hodin do 14:20 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/17Z/2006
Schválení programu a stanoviska občanů k projednávaným otázkám
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 17. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
(Hlasování: 41 – 0 – 8) návrh byl přijat
Usnesení č. 2/17Z/2006
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.
Karel Hynouš (KSČM)
3.
Petr Husák (ČSSD)
(Hlasování: 49 – 0 – 0 ) návrh byl přijat
Usnesení č. 3/17Z/2006
Schválení ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.
PaedDr. Petr Brázda (KSČM)
2.
PhDr. Vlastimil Doležal (ODS)
(Hlasování: 43 – 0 – 0 ) návrh byl přijat
Usnesení č. 4/17Z/2006
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

bere na vědom í
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 55/8Z/2005/A)3.,4.,B)2. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
2. Usnesení č. 51/10Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
3. Usnesení č. 14/11Z/2006 Členství Ústeckého kraje v Síti evropských chemických
regionů
4. Usnesení č. 40/12Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
5. Usnesení č. 48/12Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
6. Usnesení č. 15/15Z/2006/A) Zvýšení základního kapitálu společnosti IDS Ústeckého
kraje, a.s.
7. Usnesení č. 18/15Z/2006 Dopravní obslužnost drážní
8. Usnesení č. 22/15Z/2006 Grantové schéma „Regionální podpora podnikání pro drobné
podnikatele v Ústeckém kraji“ 3. výzva – návrh poskytnutí dotací
9. Usnesení č. 23/15Z/2006 Grantové schéma „Regionální podpora podnikání pro malé a
střední podnikatele v Ústeckém kraji“ 3. výzva – návrh na poskytnutí dotací
10. Usnesení č. 26/15Z/2006/C)2. Návrh na poskytnutí dotací z Programu rozvoje EVVO
v Ústeckém kraji v roce 2006 a návrh na využití dosud nerozdělených finančních
prostředků dotačního programu Ústeckého kraje určených pro podporu rozvoje
zemědělství a EVVO
11. Usnesení č. 28/15Z/2006/C)2. Návrh na poskytnutí dotací z Programu poskytování
podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2006
12. Usnesení č. 33/15Z/2006 Rozhodnutí o povolení úlevy z povinnosti porušení
rozpočtové kázně vlastníka kulturní památky Martina Bielika a Pavlíny Hejdové, oba
bytem Žižkova 229, 407 21 Česká Kamenice
13. Usnesení č. 34/15Z/2006 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci
„Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“ č. 103/KP/2005
uzavřené dne 9. 11. 2005
14. Usnesení č. 39/15Z/2006 Zásady postupu schvalovacího procesu projektů, u kterých je
požadováno spolufinancování z rozpočtu Ústeckého kraje
15. Usnesení č. 45/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
16. Usnesení č. 48/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
17. Usnesení č. 52/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
18. Usnesení č. 53/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
19. Usnesení č. 54/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
20. Usnesení č. 55/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
21. Usnesení č. 57/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
22. Usnesení č. 58/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
23. Usnesení č. 59/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
24. Usnesení č. 60/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
25. Usnesení č. 61/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
26. Usnesení č. 68/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
27. Usnesení č. 70/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
28. Usnesení č. 72/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
29. Usnesení č. 74/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
30. Usnesení č. 75/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
31. Usnesení č. 76/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
32. Usnesení č. 77/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
33. Usnesení č. 78/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
34. Usnesení č. 83/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
35. Usnesení č. 16/16Z/2006/C)1.,2. Návrh na poskytnutí dotací z „Programu poskytování
podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2006“
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36. Usnesení č. 17/16Z/2006/B)2. Návrh Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2007 a 2008
37. Usnesení č. 18/16Z/2006 Schválení dohody o poskytnutí finančních prostředků v rámci
iniciativy Interreg III B projektu ELLA na studii „Stanovení postupu šíření znečištění
z průmyslových podniků na Labi při průchodu velkých vod“
38. Usnesení č. 26/16Z/2006 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci
Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 16/KP/2006
uzavřené dne 9. 6. 2006
39. Usnesení č. 27/16Z/2006 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci
Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 102/KP/2005
uzavřené dne 7. 10. 2005
40. Usnesení č. 80/16Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
B)

schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 55/8Z/2005/A)1.,2.,5.,B)1. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na
30.6.2007
2. Usnesení č. 54/11Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 3. 2007
3. Usnesení č. 29/15Z/2006 Návrh pravidel Programu poskytování podpor na hospodaření
v lesích na období 2007 – 2009 na 31. 1. 2007
4. Usnesení č. 50/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 1. 2007
5. Usnesení č. 62/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 1. 2007
6. Usnesení č. 63/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 12. 2006
7. Usnesení č. 67/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 3. 2007
8. Usnesení č. 79/15Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31. 1. 2007

(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 5/17Z/2006
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědom í
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 11.10.2006 do 1.12.2006
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 6/17Z/2006
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: 43 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 7/17Z/2006
Realizace transformace nemocnic v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky se společností Krajská
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zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627, dle upravené přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
B) navrhuje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, odvolání těchto zástupců kraje v představenstvu společnosti
Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627:
1. JUDr. Magdalena Tlustá, r.č. 535620/152 bytem Bezručova 2897, 276 01 Mělník
2. Ing. Stanislav Dostál, r.č. 551017/2360, bytem K.H.Máchy 349, 434 01 Most
3. Ing. Jindřich Šimák, 650508/0857, Resslova 841/17, 400 01 Ústí nad Labem
s účinností k 31.12.2006
C) navrhuje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, odvolání těchto zástupců kraje v dozorčí radě společnosti
Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627:
1. Ing. Luděk Forman, r.č. 511106/008, bytem Rohová 185, 415 01 Teplice
2. Karel Hynouš, r.č.490322/221, bytem Poděbradova 459, 411 17 Libochovice
3. Bc. Jana Ryšánková, r.č. 706220/3225, bytem Obchodní 535, 411 08 Štětí
s účinností k 31.12.2006
D) navrhuje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tyto zástupce kraje do představenstva společnosti Krajská
zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627:
1. Ing. René Budjač, r.č. 570 204 0036, bytem 1. máje 1534, 432 01 Kadaň
2. Ing. Petr Fiala, r.č. 670 902 0406, bytem Jiřího z Poděbrad 1852, 415 01 Teplice
3. MUDr. Tomáš Indra, r.č. 6607140067, bytem Růžový palouček 2203/4, 400 00
Ústí nad Labem
4. Ing. Miloslav Řehák, r.č. 6106091673, bytem Žitná 185, 405 02 Děčín 17
s účinností od 1.1.2007
E) navrhuje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tyto zástupce kraje do dozorčí rady společnosti Krajská
zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627:
1. Petr Husák, r.č. 500 218 114, bytem Písečná 5025, 430 04 Chomutov
2. MUDr. Vladimír Záhorský, r.č. 530 410 306, bytem Husova 422, 441 01
Podbořany
3. RSDr. Stanislav Rybák , r.č. 480 518 068, bytem Přemyslovců 2046, 440 01
Louny
s účinností od 1.1.2007
F) ukládá
Radě Ústeckého kraje rozhodnout dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář společnosti
Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627 v působnosti valné
hromady, o skutečnostech dle usnesení B) – E) tohoto usnesení
Termín: 20. 12. 2006
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(Hlasování: 48 – 0 – 4) návrh byl přijat
Usnesení č. 8/17Z/2006
Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje ve výši dle
předloženého materiálu,
B) u k l á d á
Ing. Jaroslavovi Pikalovi, vedoucímu odboru kancelář ředitele, zabezpečit poskytování
odměn schválených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: trvale
(Hlasování: 49 – 0 – 1 ) návrh byl přijat
Usnesení č. 9/17Z/2006
Předání darů složkám Integrovaného záchranného systému 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) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 70886300
zastoupený plk. ing. Jaroslavem Novotným, ředitelem Krajského ředitelství Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje
.
Předmět daru :
- 1 ks vyvážecí souprava (železný kůň) IH2090 9,0HP
- 31 ks vozidlová radiostanice Motorola M360 VHF, včetně 31 kusů vozidlový měnič
24/12 V a 31 kusů vozidlových antén
- 1 ks multimediální projektor CANON LV-7255 2500 ANSI, XGA
- 1 ks interaktivní bílá tabule s přední projekcí SMART Board 680
Celková cena daru činí 904.452,- Kč včetně DPH.
2) 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 :
-

2 komplety záchranných člunů MARINE 15Y s turbínovým motorem
Evinrude E-Tec E40 DRL JET
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-

1 ks licence informačního systému WAK KIS pro krizové a havarijní plánování
1 ks DVD/HDD rekordér JVC DR-MH300SE
Celková cena daru činí 973.705,- Kč včetně DPH.
3) 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 bifázických defibrilátorů ZOLL Msérie
Celková cena daru činí 480.480,- Kč včetně DPH.

(Hlasování: 50 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 10/17Z/2006
Žádost obce Velké Žernoseky o finanční příspěvek na Vinobraní 2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku dle § 36 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve výši 50 000,- Kč obci Velké Žernoseky na Vinobraní 2006 z účelových
finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře hejtmana.
Kancelář hejtmana
položka 5901 – rezerva na „Podporu aktivit nestátních neziskových organizací a občanských
sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu“
(Hlasování: 47 – 0 – 4) návrh byl přijat
Usnesení č. 11/17Z/2006
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem,
v souladu s čl. 20 odst. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů
Zastupitelstva kraje
B) volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Daniela Bílková, nar. 13. 7. 1973, bytem Masarykova 3085/12, Ústí nad Labem,
Jiří Kostelník, nar. 5. 11. 1958, bytem Jizerská 2922/37, Ústí nad Labem,
Jiřina Ocztošová, nar. 29. 4. 1961, bytem Buzulucká 207, Ústí nad Labem
Dagmar Škvárová, nar. 20. 7. 1946, bytem Brandtova 20, Ústí nad Labem,
Ludmila Vokounová, nar. 26. 3. 1940, bytem Karla Čapka 1215/5, Děčín I.,
Antonín Vrša, nar. 27. 11. 1952, bytem Dvořákova 1312/1, Děčín II.,
Gustav Žabčík, nar. 4. 8. 1939, bytem Ladova 2534/16, Ústí nad Labem,
Eva Říhová, nar. 15. 9. 1955, bytem Spartakiádní 266/14, Ústí nad Labem
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za předpokladu předložení výpisu z rejstříku trestů a lustračního osvědčení do konání
zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 20. 12. 2006.
C) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí
nad Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 28. 12. 2006
(Hlasování: 49 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 12/17Z/2006
Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků obcím z rozpočtu Ústeckého kraje na
pokrytí nezbytně nutných nákladů k zajištění náhradní dopravní obslužnosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1.

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) dle upraveného předloženého materiálu.

2. úpravu „Zásad“ prodloužením termínu na poskytnutí dotace uvedeného v „Zásadách“
v článku IV. odst. 6 do 31. 1. 2007.
(Hlasování: 44 – 0 – 3) návrh byl přijat
Usnesení č. 13/17Z/2006
Grantové schéma "Podpora sociální integrace v regionech Ústeckého kraje" 4. výzva – návrh
dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. snížení minimální bodové hranice pro podporu projektů podaných v rámci grantového
schématu „Podpora sociální integrace v regionech Ústeckého kraje“ z 65 bodů na 50 bodů
2. poskytnutí dotací z prostředků Ústeckého kraje, Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu na akce podané v rámci grantového schématu „Podpora sociální integrace
v regionech Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
3. průběžné financování akcí podpořených ve 4. výzvě grantového schématu „ Podpora
sociální integrace v regionech Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
B) ukládá
Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodů A), B), a C) tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2007
(Hlasování: 45 – 0 – 1) návrh byl přijat
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Usnesení č. 14/17Z/2006
Grantové schéma "Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele v Ústeckém
kraji" 4.výzva – návrh dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
1. snížení minimální bodové hranice pro podporu projektů podaných v rámci grantového
schématu „Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele v Ústeckém
kraji“ z 60 bodů na 50 bodů
2. poskytnutí dotace z prostředků Ústeckého kraje a fondu ERDF na akce podané v rámci
grantového schématu „Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele
v Ústeckém kraji“ dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení
Termín: 30. 4. 2007

(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 15/17Z/2006
Grantové schéma "Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele v Ústeckém kraji"
4.výzva – návrh dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. snížení minimální bodové hranice pro podporu projektů podaných v rámci grantového
schématu „Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele v Ústeckém kraji“
z 60 bodů na 50 bodů.
2. poskytnutí dotace z prostředků Ústeckého kraje a fondu ERDF na akce podané v rámci
grantového schématu „Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele
v Ústeckém kraji“ dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.
B) ukládá
Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečení uzavření
Smluv o financování akcí dle bodu A tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2007
(Hlasování: 45 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 16/17Z/2006
Grantové schéma „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé
a střední podnikatele“ 3. výzva – návrh dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
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1. snížení minimální bodové hranice pro podporu projektů podaných v rámci grantového
schématu „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé
a střední podnikatele“ z 65 bodů na 50 bodů
2. poskytnutí dotací z prostředků Ústeckého kraje a Evropského rozvojového fondu na
akce podané v rámci grantového schématu „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního
ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele v cestovním ruchu“ dle přílohy
č. 6 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení
Termín: 28. 2. 2007

(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 17/17Z/2006
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 dle upravené přílohy č.7 tohoto usnesení
(Hlasování: 44 – 0 – 0 ) návrh byl přijat
Usnesení č. 18/17Z/2006
Smlouva o spolupráci krajů při pořízení dokumentu „Regionální operační program regionu
soudržnosti NUTS 2 Severozápad“ pro období 2007 – 2013 dodatek č.1
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci krajů při pořízení dokumentu „Regionální
operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad“ pro období 2007 – 2013 dle
předloženého materiálu.
(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 19/17Z/2006
Rozvojové programy Ústeckého kraje – schválení výjimek
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 těmto projektům:
1. Územní plán obce Otvice do 30. 9. 2007
2. Územní plán obce Libědice do 30. 6. 2007
3. Územní plán sídelního útvaru Budyně nad Ohří do 30. 11. 2007
4. Územní plán sídelního útvaru Vejprty do 30 .4. 2007
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5. Změna územního plánu sídelního útvaru Ryjice do 30.11.2007
6. Územní plán obce Dušníky do 30.6.2007
7. Územně plánovací dokumentace Pětipsy do 31.12.2007
8. Územní plán obce Siřejovice do 31.5.2007
(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 20/17Z/2006
Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Severozápad pro období 2007-2013
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Regionální operační program Regionu soudržnosti Severozápad 2007-2013 dle předloženého
materiálu.
(Hlasování: 47 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 21/17Z/2006
Změna ve složení orgánů společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
navrhuje
1. dle § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, odvolání ing.Jana Řeháka, zástupce Ústeckého kraje
v představenstvu Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje,a.s.
2. dle § 35 odst.2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, odvolání Mgr.Rudolfa Vyčichly, zástupce Ústeckého kraje
v dozorčí radě Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
3. dle § 35 odst.2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tyto zástupce Ústeckého kraje do představenstva Regionální
rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.:
Radek Vonka
Jan Řehák
Pavel Kouda
4. dle § 35 odst.2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tyto zástupce Ústeckého kraje do dozorčí rady Regionální
rozvojové agentury Ústeckého kraje,a.s.
Antonín Terber
Tomáš Kříž
(Hlasování: 46 – 0 – 4) návrh byl přijat
Usnesení č. 22/17Z/2006
Návrh na poskytnutí dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ pro
tyto subjekty a projekty:
1. Obec Jimlín
IČO: 00262048
Sídlo: Jimlín č.p. 7, 440 01 Louny
Projekt: realizace stavby „Kanalizace a ČOV Zeměchy, Jimlín, Opočno – část
kanalizace Jimlín “
Výše dotace: 1 700 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
2. Město Úštěk
IČO: 00264571
Sídlo: Mírové nám. 83, 411 45 Úštěk
Projekt: realizace stavby „Odkanalizování areálu jezera Chmelař v Úštěku“
Výše dotace: 2 070 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
3. Město Terezín
IČO: 00264474
Sídlo: nám. ČSA 181, 411 55 Terezín
Projekt: pořízení dokumentace v souladu s Programem 129120 Ministerstva zemědělství
ČR „Protipovodňová opatření města Terezín – Studie proveditelnosti, “ a „České
Kopisty – odborný posudek pro realizaci protipovodňových opatření“
Výše dotace: 746 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
4. Obec Zbrašín
IČO: 00556491
Sídlo: Zbrašín 23, 440 01 Louny
Projekt: realizace stavby „Sdružený vodovod Hořany, Zbrašín, Senkov“
Výše dotace: 600 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
5. Město Štětí
IČO: 00264466
Sídlo: Mírové nám. 163, 411 08 Štětí
Projekt: pořízení dokumentace „Technicko – ekonomická studie proveditelnosti
protipovodňových opatření na řece Labi v lokalitách města Štětí, Počeplic a Hněvic.“
Výše dotace: 171 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
6. Statutární město Děčín
IČO: 00261238
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Projekt: zpracování dokumentace „Riziková analýza protipovodňové ochrany pro
lokalitu Děčín“
Výše dotace: 408 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
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7. Obec Horní Řepčice
IČO: 00832294
Sídlo: Horní Řepčice, 411 45 Úštěk
Projekt: realizace stavby „Horní Řepčice – vodovodní přivaděč“
Výše dotace: 500 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu

8. Město Bohušovice nad Ohří
IČO: 00263362
Sídlo: Husovo nám. 42, 41156 Bohušovice nad Ohří
Projekt: zpracování dokumentace „Protipovodňová opatření Bohušovice nad Ohří“
Výše dotace: 340 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
Poskytnutí dotací příjemci je podmíněno uzavřením smlouvy, jejíž návrh je přílohou č. 8
tohoto usnesení.
(Hlasování: 47 – 0 – 3) návrh byl přijat
Usnesení č. 23/17Z/2006
Návrh na poskytnutí dotací z Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, v rámci „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích
v Ústeckém kraji na rok 2006“ o uzavření „Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace“,
obsažených v předloženém materiálu schválené pod bodem B) tohoto usnesení, s těmito
subjekty :
1. Obec Povrly, Mírová 165/7, IČ 00266931
Výše příspěvku 143 730,- Kč
2. Město Žatec, nám. Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ 00265781
Výše příspěvku 78 400,- Kč
3. Obec Hrobčice, Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice, IČ 00266345
Výše příspěvku 16 820,- Kč
4. Město Klášterec nad Ohří, Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec n. O.,
00261939
Výše příspěvku 176 082,- Kč
5. Město Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01, IČ 00261408
Výše příspěvku 73 340,- Kč
6. Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ 00261891
Výše příspěvku 7 000,- Kč
7. Město Úštěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk, IČ 00264571
Výše příspěvku 482 170,- Kč
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IČ

8. LIROST s.r.o., Koliště 39, 602 00 Brno, IČ 262 68 132
Výše příspěvku 111 192,- Kč
9. Obec Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry, IČ 00265080
Výše příspěvku 17 400,- Kč
10. Obec Chuderov, Chuderov 63, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 00266809
Výše příspěvku 28 230,- Kč
11. Obec Vilémov, Vilémov 172, IČ 00261769
Výše příspěvku 8 160,- Kč
12. Obec Vroutek, Nám. Míru 166, 439 82 Vroutek, IČ 00265705
Výše příspěvku 20 100,- Kč
13. Město Štětí, Mírové nám. 163, 411 08 Štětí, IČ 00264466
Výše příspěvku 43 602,- Kč
14. Město Velký Šenov, Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov, IČ 00261734
Výše příspěvku 6 000,- Kč
15. Obec Hřivice, Hřivice 24, 439 65 Hřivice, IČ 00264971
Výše příspěvku 42 900,- Kč
a to v rozsahu podle předložených žádostí o podporu a v členění uvedeném v příloze č. 9
tohoto usnesení.
B) schvaluje
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace obsažené v předloženém materiálu.
C) ukládá
1) Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci „Smluv o
poskytnutí neinvestiční dotace“ schválených dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2006
2) Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat „Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace“ schválené dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2006
(Hlasování: 49 – 0 – 0 ) návrh byl přijat
Usnesení č. 24/17Z/2006
Návrh Společného prohlášení partnerů projektu Evropské unie – Projekt ELBE-LABEPreventivní opatření ochrany před povodněmi prostřednictvím nadnárodního územního
plánování (ELLA)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
Dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Společné prohlášení partnerů projektu Evropské unie – Projekt ELBELABE – Preventivní opatření ochrany před povodněmi prostřednictvím nadnárodního
územního plánování (ELLA) obsažené v předloženém materiálu.
B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Společné prohlášení partnerů
projektu Evropské unie – Projekt ELBE-LABE – Preventivní opatření ochrany před
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povodněmi prostřednictvím nadnárodního územního plánování (ELLA) obsažené v
předloženém materiálu.
Termín: 30. 1. 2007
(Hlasování: 47 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 25/17Z/2006
Program aktivního života PAŽIT - přidělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje obcím (městům) dle ust. § 36 odst. 1 písm.
d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajská zařízení), ve znění pozdějších předpisů :
1. Statutárnímu městu Teplice, pro Základní školu s rozšířeným vyučováním matematiky a
přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392, IČ 46070753 ve výši 13 tis. Kč,
2. Městu Žatec, pro Základní školu a Mateřskou školu, Žatec, Jižní 2777, okres Louny, IČ
61357332 ve výši 13 tis. Kč,
3. Městu Terezín, pro Základní školu, Terezín, Na Krétě 354, okres Litoměřice, IČ
46768491 ve výši 17 tis. Kč,
4. Městu Klášterec nad Ohří, pro Základní školu, Klášterec nad Ohří, Krátká ulice 676,
okres Chomutov, IČ 46787488 ve výši 15 tis. Kč,
na realizaci pilotního programu „Program aktivního života PAŽIT“.

B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2006

(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 26/17Z/2006
Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o sloučení
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Obchodní akademie, Chomutov, Černovická 2901, příspěvková organizace
Sídlo: Chomutov, Černovická 2901, PSČ: 430 03
IČ: 61 342 696
a
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Odborné učiliště a Praktická škola, Jirkov, Jezerská 272, příspěvková
organizace
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Sídlo: Jirkov, Jezerská 272, PSČ: 431 11
IČ: 00 082 678
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Integrovaná střední škola, Údlice, Jirkovská 119, příspěvková organizace
Sídlo: Údlice, Jirkovská 119, PSČ: 431 41
IČ: 00 082 520
a to dnem 1. září 2007.
Majetek, práva a závazky Obchodní akademie, Chomutov, Černovická 2901, příspěvková
organizace a Odborného učiliště a Praktické školy, Jirkov, Jezerská 272, příspěvková
organizace přecházejí na přejímací Integrovanou střední školu, Údlice, Jirkovská 119,
příspěvková organizace. Nový název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení po sloučení: Obchodní akademie a Střední škola služeb, Chomutov,
příspěvková organizace. Sídlo nástupnické organizace: Černovická 2901, Chomutov, PSČ:
430 03.
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2007

(Hlasování: 40 – 0 – 3) návrh byl přijat
Usnesení č. 27/17Z/2006
Návrh postupu na vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných Ústeckým krajem a normativní
financování jejich provozních nákladů do roku 2009 – 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
Návrh postupu na vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných Ústeckým krajem a
normativní financování jejich provozních nákladů do roku 2009 – 2010 dle upraveného znění
předloženého materiálu.

B)

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

(Hlasování: 42 – 0 – 0) návrh byl přijat
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
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
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návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu
a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 273/KP/2006 uzavřené dne 28. 7. 2006 dle
přílohy č. 10 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2006

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
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. 22/KP/2006 uzavřené dne 9. 6. 2006 dle
přílohy č. 11 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2006

(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat Hlasování společné pro usnesení č. 28/17Z/2006 a
29/17Z/2006.
Usnesení č. 30/17Z/2006
Změna Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
změnu Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje dle přílohy
č. 12 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2006

(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 31/17Z/2006
Program přímé podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji pro období 2007-2013
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
podle ust. § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních
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souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro období 2007-2013“, dle příloh
č.13 a č. 14 tohoto usnesení.
B)

vyhlašuje
dotační program“Program podpory aktivit profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících v Ústeckém kraji pro období 2007-2013“.

(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 32/17Z/2006
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
1. Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007 v objemu:
v tis. Kč
Příjmy celkem

10 041 871

Výdaje celkem, z toho:

10 251 871

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

8 828 292
1 423 579

Saldo: příjmy - výdaje

- 210 000

Financování celkem, z toho:

210 000

Investiční úvěr
Splátky jistiny investičního úvěru

350 000
- 140 000

dle přílohy č. 15 tohoto usnesení,
2.

závazné vztahy ke státnímu rozpočtu pro rok 2007:
a) příspěvek na výkon státní správy ve výši 95 401 tis. Kč, z toho příspěvek obcím na
jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 5 071 tis. Kč
b) transfer jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí
přímých nákladů na vzdělávání ve výši 3 432 821 tis. Kč dle přílohy č. 16 tohoto
usnesení.

3.

tvorbu fondu zaměstnavatele ve výši 2 % skutečně vyplacených mzdových prostředků
dle kolektivní smlouvy,

4.

příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje:
a) Fond rozvoje Ústeckého kraje

121 906 tis. Kč

b) Havarijní fond Ústeckého kraje
B)

stanovuje
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5 000 tis. Kč

závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok
2007:
Příjemce

Účel

Objem
transferu
v tis. Kč

Regionální
rada
regionu provozní transfer 22 679 tis. Kč
soudržnosti Severozápad
investiční transfer 3 725 tis. Kč

C)

26 404

Asociace krajů ČR

členský příspěvek

400

Klub českých turistů

příspěvek na udržování a obnovu
turistických tras a cyklotras

800

bere na vědom í
objem finančních prostředků v roce 2007 účelově určených na spolufinancování programů
nebo projektů :
a) Evropské unie ve výši 76 147 tis. Kč
b) finančního mechanismu EHP/Norsko ve výši 2 909 tis. Kč

(Hlasování: 43 – 0 – 5) návrh byl přijat
Usnesení č. 33/17Z/2006
Příděl do Fondu obnovy Ústeckého kraje v roce 2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do Fondu obnovy Ústeckého kraje ve výši 2 600 tis. Kč na
základě přijatých neinvestičních darů.
(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 34/17Z/2006
Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů
zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru pro rok 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
stanovuje
výši náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
v souladu s ustanovením § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a
to pro rok 2007 paušální částkou ve výši:
200,- Kč (dvěstěkorunčeských) za jednu hodinu, maximálně však ve výši 1 800,- Kč
(jedentisícosmsetkorunčeských) za jeden den
Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě stanoví hejtman, případně
jím zmocněný zástupce hejtmana nebo vedoucí odboru kanceláře hejtmana s tím, že do
rozsahu potřebné doby se kromě doby jednání Zastupitelstva, Rady, výboru, komise,
politického klubu nebo akce, na kterou byl delegován Zastupitelstvem, Radou nebo
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hejtmanem, případně jím zmocněným zástupcem hejtmana, zahrnuje i doba potřebná
k cestě na jednání a z jednání.
Náhrada je vyplácena na základě podkladů předložených členem zastupitelstva a podléhá dani
z příjmů.
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 35/17Z/2006
Poskytnutí dotace Statutárnímu městu Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
poskytnutí dotace Statutárnímu městu Ústí nad Labem v souladu s ust. § 36 d) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích ve výši 3 000 tis. Kč jako spoluúčast Ústeckého kraje na zachování
archeologické památky - gotického portálu.
(Hlasování: 45 – 0 – 3) návrh byl přijat
Usnesení č. 36/17Z/2006
Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
stanoví
dle § 35 odst. 2 písm. s) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva
Ústeckého kraje ve znění přílohy č. 17 tohoto usnesení.
(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 37/17Z/2006
PZ Triangle – memorandum o porozumění s IPS a Hitachi
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
přednesenou zprávu o průběhu vyjednávání tzv. „Memoranda o porozumění“ mezi
Ústeckým krajem, Českou vládou zastoupenou CzechInvestem, městem Žatec a
japonskými investory působícími v průmyslové zóně Triangle

B)

schvaluje
předložený text Memoranda o porozumění mezi Hitachi, Ltd., Hitachi Home Electronics
(Czech), s.r.o., IPS-Alpha Technology, Ltd., IPS Alpha Technology Europe, s.r.o., Českou
republikou, Ústeckým krajem, Městem Žatec a Agenturou pro podporu podnikání a investic
CzechInvest

C)

souhlasí
s jeho podpisem s tím, že případné změny textu Memoranda provedené vládou ČR nebo
CzechInvestem v průběhu jeho dalšího projednávání, které se přímo ani nepřímo nedotknou
práv a povinností Ústeckého kraje ani prohlášení, práv a povinností ve vztahu k němu tak,
jak jsou uvedeny v textu, dle předloženého materiálu, nemění nic na souhlasu
zastupitelstva.

D) pověřuje
náměstka hejtmana Ing. Petra Fialu závěrečnou kontrolou textu memoranda před jeho
podpisem hejtmanem ÚK po projednání a schválení memoranda ve vládě ČR
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(Hlasování: 48 – 0 – 0 ) návrh byl přijat
1.
Usnesení č. 38/17Z/2006
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. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje podnikateli Milan Tůma
K+T, místo podnikání: Děčín III., Březová 137/62, PSČ 405 02, IČ: 424 85 886, a to:
- budova: část obce Děčín VIII-Dolní Oldřichov, č. p. 136, způsob využití: občanská
vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na st. p. č. 495/1,
- pozemek: st. p. č. 495/1 o výměře 224 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st. p. č. 495/2 o výměře 2793 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: společný dvůr, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st. p. č. 495/3 o výměře 1016 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova LV 359, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st. p. č. 495/4 o výměře 127 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova LV 359, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st. p. č. 495/5 o výměře 51 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova LV 359, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st. p. č. 495/6 o výměře 81 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova LV 359, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st. p. č. 495/7 o výměře 67 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova LV 359, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st. p. č. 495/8 o výměře 51 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova LV 359, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st. p. č. 495/9 o výměře 42 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova LV 359, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st. p. č. 495/10 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova LV 359, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Horní Oldřichov, zapsaných na LV č. 316 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj za kupní cenu 1.167.677,Kč za podmínky vybudování příjezdové komunikace a vyjmutí uvedených nemovitostí ze
správy příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147,
příspěvková organizace, IČ: 00556807 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2007

2.
Usnesení č. 39/17Z/2006
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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. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Ředitelství
silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: st.p.č. 1208/2 o výměře 492 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany, rozsáhlé chráněné území, památkové chráněné území
obec Žim, k. ú. Žim, zapsané na LV č. 114 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 24.600,-Kč a vyjmutí
uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silni
Ústeckého kraje, příspěvková organizace se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ:
0080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2007

3.
Usnesení č. 40/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne
3.9.2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Bažantovým,
bytem Bednářská 17, 419 01 Duchcov, a to:
- pozemek st.p.č. 123/6 o výměře 24 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
obec Osek, k. ú. Dlouhá Louka, zapsaný na LV č. 325 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.220,-Kč a
vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silni
Ústeckého kraje, příspěvková organizace se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ:
0080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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Termín: 30. 4. 2007
(Hlasování: 46 – 0 – 1) návrh byl přijat Hlasování společné pro body 1 až 3.
4.
Usnesení č. 41/17Z/2006
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. 3184 o výměře 319 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: budova
- budovu č.p. 1538 na st.p.č. 3184, část obce Teplice, způsob využití: objekt k bydlení
obec Teplice, k. ú. Teplice, zapsaných na LV č. 8065 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek
prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 3059-029/2006 Ing.
Vladimíra Nováka ze dne 28. 2. 2006: 5,000.000,- Kč.
2. Nejnižší podání: 9,999.000,-,- Kč.
3. Částka, o kterou lze snížit nejnižší podání: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 1,500.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829048, k
datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
(Hlasování: 36 – 3 – 6) návrh byl přijat
6.
Usnesení č. 42/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/28/2004 ze dne 27.10. 2004 a usnesení č.
45/6Z/2005 ze dne 29.6.2005

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: č.p. 1631, část obce Trnovany, způsob využití: občanská vybavenost, na
p.p.č.2562/36,
- pozemek: p.p.č. 2562/36 o výměře 816 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
obec Teplice, k. ú. Teplice - Trnovany, zapsaných na LV č. 5891 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku: 1,600.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 1,600.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 480.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže,
Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 1278/70, 415 01 Teplice, IČ:
46071253 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
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nemovitostí.
7.
Usnesení č. 43/17Z/2006
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 ZÚK
č. 18/19/2003 ze dne 3.9.2003 a ZÚK č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Ústí nad Labem,
Velká Hradební 2336/8, 401 23 Ústí nad Labem, IČ: 00081531, a to:
- budova: část obce: Klíše, č. e. 5400, způsob využití: garáž umístěna na p.p.č. 721/3,
LV 1,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Klíše, zapsané na LV č. 2066 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Labem, pro Ústecký kraj za kupní cenu 18.310,- Kč a vyjmutí uvedené
nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna
Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice,
příspěvková organizace, se sídlem Teplice, Lípová 651/9, IČ: 61515809 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: 30. 6. 2007

8.
Usnesení č. 44/17Z/2006
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 ZÚK
č. 18/19/2003 ze dne 3.9.2003 a ZÚK č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Romanu Mahrovi,
bytem: Arnutlovice 44, Velké Chvojno, PSČ: 403 34, a to:
- pozemek: p.p.č. 72/4 o výměře 715 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek byl oddělen dle GP č. 120-20/2005 ze dne 14.6.2005 z p.p.č. 72,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území),
obec Velké Chvojno, k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, zapsáný na LV č. 93 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Ústecký
kraj za kupní cenu 74.880,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
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organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 80837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B) u k l á d á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2007
9.
Usnesení č. 45/17Z/2006
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: bez čp/če, způsob využití: tech. vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území umístěna na p.p.č. 133,
- pozemek: p.p.č. 133 o výměře 127 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ryjice, zapsaných na LV č. 31 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných tomto usnesení:
1. odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4128-249/06 Ing.
Milana Špičky ze dne 17.11.2006: 350.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 350.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 105.000,- Kč
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice následné péče
Ryjice, příspěvková organizace, se sídlem Ryjice 1, Ryjice, IČ: 72753536 k datu, ke
kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
10.
Usnesení č. 46/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/12Z/2006 bod A) 2. ze dne 21.6.2006.

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce Doksy, č.p. 556, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3101,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3057/11, LV:1 a 3097/8,
LV:11000,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3097/7, LV:11000 a
3098/41,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3097/9, LV:11000 a
3098/33,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3098/26,
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- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3097/12, LV:11000 a
3098/27,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3097/11, LV:11000 a
3098/28,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3098/29,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3098/30,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3098/31,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3097/10, LV:11000 a
3098/32,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3098/34,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3098/35,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3098/36,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3098/37,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3098/38,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3098/39,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3098/40,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3098/42,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3097/6, LV:11000 a
3098/43,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3097/5, LV:11000 a
3098/44,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3098/45,
- budova: bez čp/če, způsob využití: ind. rekr., na pozemku p.p.č. 3098/46,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3099,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3100,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3102,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3103,
- budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost., na pozemku p.p.č. 3110/3,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3110/4,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3110/5,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3110/6,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3110/7,
- budova: bez čp/če, způsob využití: garáž, na pozemku p.p.č. 3110/9,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3114/2,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3114/3,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3114/4,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3114/5,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3114/6,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3114/7,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3114/8,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3114/9,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 31114/10,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3114/11,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3114/12,
- pozemek: p.p.č. 3098/1 o výměře 9503 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
- pozemek: p.p.č. 3098/26 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3098/27 o výměře 14 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3098/28 o výměře 14 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3098/29 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3098/30 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3098/31 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
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pozemek: p.p.č. 3098/32 o výměře 13 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3098/33 o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3098/34 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3098/35 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3098/36 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3098/37 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3098/38 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3098/39 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3098/40 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3098/41 o výměře 6 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3098/42 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3098/43 o výměře 9 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3098/44 o výměře 13 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3098/45 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3098/46 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3099 o výměře 161 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3100 o výměře 192 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3101 o výměře 663 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3102 o výměře 224 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3103 o výměře 143 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 3110/2 o výměře 1614 m2 (oddělen dle GP č. 2228-424/2003 z p.p.č.
3110/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha),
- pozemek: p.p.č. 3110/3 o výměře 150 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3110/4 o výměře 58 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3110/5 o výměře 58 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3110/6 o výměře 29 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3110/7 o výměře 29 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3110/9 o výměře 36 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3114/1 o výměře 8606 m2, (oddělen dle GP č. 2228-424/2003 z p.p.č.
3110/2 díl a, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha a z p.p.č.
3114/1 díl d, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda),
- pozemek: p.p.č. 3114/2 o výměře 719 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3114/3 o výměře 266 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3114/4 o výměře 333 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3114/5 o výměře 29 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3114/6 o výměře 29 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3114/7 o výměře 29 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3114/8 o výměře 29 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3114/9 o výměře 29 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3114/10 o výměře 29 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3114/11 o výměře 27 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3114/12 o výměře 29 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 3114/13 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná plocha,
obec Doksy, k.ú. Doksy u Máchova jezera, zapsaných na LV č. 683 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v bodě B) tohoto usnesení:
-

1. odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 5410/086/06 Ing.
Miluše Doležalové ze dne 30.3.2006: 4,200.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 2,500.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
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4. Dražební jistota: 750.000,- Kč
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická
poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Teplice, Lípová 651/9, IČ: 61515809 k datu, ke
kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
11.
Usnesení č. 47/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozh oduje
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 státnímu podniku Povodí
Ohře, s.p., se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p. p. č. 446/34 o výměře 44 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
tok přirozený (pozemek byl oddělen z p. p. č. 445 o výměře 24 032 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná značka geodetického
bodu geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 254-04166/2005 ze dne 7. 6.
2005),
- pozemek: p. p. č. 446/35 o výměře 31 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
tok přirozený (pozemek byl oddělen z p. p. č. 443 o výměře 18 143 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
254-04166/2005 ze dne 7. 6. 2005),
obec Polerady, k. ú. Polerady, zapsaných na LV č. 123 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za kupní cenu 1.580,- 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.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2007

(Hlasování: 47 – 0 – 1) návrh byl přijat Hlasování společné pro body 6 až 11.
12.
Usnesení č. 48/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3.9.2003 a
usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví panu Jiřímu Štronerovi, bytem Teplice,
Purkyňova 2777/17 za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je nedílnou součástí
- příloha č. 18 tohoto usnesení, a to:
pozemek st.p.č. 3447 o výměře 712 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití: budova
budovu bez čp/če na st.p.č. 3447, část obce Teplice, způsob využití: objekt
občanské vybavenosti
vše v k. ú. Teplice, zapsané na LV č. 8116 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice, za cenu 8,499.000,-Kč a o vyjmutí uvedené nemovitosti
ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Teplice, příspěvková organizace se sídlem
Duchcovská 53, 415 29 Teplice 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

(Hlasování: 30 – 6 – 8) návrh byl přijat
13.
Usnesení č. 49/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

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) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Ing. Vlastě Daňhelkové,
bytem Zámecká 83, Čížkovice, PSČ 411 12, a to:
-budova: objekt bez čp/če, na st.p.č. 542/2, způsob využití: jiná stavba,
-pozemek: st.p.č. 542/2 o výměře 9 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(st.p.č. 542/2 byla oddělena ze st.p.č. 542 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří geometrickým plánem pro rozdělení parcely č. 411-164/2006 ze dne
27.10. 2006)
vše v k.ú. Čížkovice, obci Čížkovice, zapsané na LV č. 364 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
za kupní cenu 29.525,--Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové
organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem
Dlouhá 75, Lovosice, PSČ 410 22, k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2007
14.
Usnesení č. 50/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Duchcov, se
sídlem: nám. Republiky 20/5, Duchcov, PSČ: 419 01, IČ: 00266299, a to:
- pozemek: p.p.č. 2491/4 o výměře 311 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 2491/6 o výměře 673 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 2491/22 o výměře 254 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2916/1 o výměře 12737 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2916/1 o výměře 13682 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1234128/2000 ze dne 4. 7. 2000)
- pozemek: p.p.č. 2916/2 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 2916/3 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 2916/5 o výměře 232 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Duchcov, k.ú. Duchcov, zapsané na LV č. 1757 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

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

15.
Usnesení č. 51/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Jílové, se sídlem:
Mírové náměstí 280, Jílové PSČ: 407 01, IČ: 00261408, a to:
- pozemek: p.p.č. 962/4 o výměře 1598 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
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- pozemek: p.p.č. 981 o výměře 263 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 985/1 o výměře 168 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 985/4 o výměře 359 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1007 o výměře 151 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 3460 o výměře 455 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Děčín, k.ú. Jílové u Děčína, zapsaných na LV č. 21 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze
správy příspěvkové organizace Střední škola, Trmice, příspěvková organizace, se sídlem
Václavské náměstí 10, Trmice, PSČ: 400 04, IČ: 00082627 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2007

16.
Usnesení č. 52/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního města
Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČ: 266621, a to:
- pozemek: p.p.č. 2344/6 o výměře 332 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Teplice, k.ú. Teplice - Trnovany, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro statutární město Teplice 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 darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 5. 2007

17.
Usnesení č. 53/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Ploskovice, se
sídlem Ploskovice č.p. 2, IČ: 00264164, a to:
-pozemek: p.p.č. 464/2 o výměře 195 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, (oddělena z p.p.č 464 o výměře 10244 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 69-130/2006 ze dne 26. 6.
2006)
obec Ploskovice, k.ú. Těchobuzice zapsané na LV č. 126 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 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. 3. 2007

18.
Usnesení č. 54/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Březno, se
sídlem Radniční 97, Březno, PSČ 431 45, IČ: 00261823 a to:
-pozemek: p.p.č. 41/1 o výměře 181 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště,
-pozemek: p.p.č. 42/2 o výměře 12 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský
půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 714/24 o výměře 237 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 714/25 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 714/26 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 714/27 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 714/28 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 714/29 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 714/30 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 714/31 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 714/32 o výměře 169 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 753/8 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
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-pozemek: p.p.č. 753/9 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.p.č. 753/11 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 753/12 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
-pozemek: p.p.č. 753/14 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 753/15 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 753/18 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
obec Březno, k.ú. Březno u Chomutova zapsané na LV č. 659 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj,
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
2. o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Březno, se
sídlem Radniční 97, Březno, PSČ 431 45, IČ: 00261823 a to:
- pozemek: p.p.č. 714/18 o výměře 65 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 753/21 o výměře 225 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1008/5 o výměře 585 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oddělen z p.p.č. 1008/1 o výměře 3018 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 810-128/2006 ze dne
25. 9. 2006)
- pozemek: p.p.č. 1107 o výměře 10449 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Březno, k.ú. Březno u Chomutova, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Březno,
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 darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválené v bodu A)1. tohoto usnesení a
darovací smlouvu, jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí schválené v bodu A)
2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2007

19.
Usnesení č. 55/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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1. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městem
Benešov nad Ploučnicí, se sídlem: Náměstí Míru 1, 407 22, Benešov nad Ploučnicí, IČ:
00261181, na budoucí darování (převod) nemovitostí, a to:
pozemek: p. p. č. 1231/1 o výměře 3375 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově
chráněné území,
pozemek: p. p. č. 1239/1 o výměře 17873 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově
chráněné území,
pozemek: p. p. č. 1257/4 o výměře 5444 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
pozemek: p. p. č. 1262/2 o výměře 4345 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
pozemek: p. p. č. 1272/1 o výměře 12006 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
pozemek: p. p. č. 1322/2 o výměře 760 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsaných na LV č. 448 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
2. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městem
Benešov nad Ploučnicí, se sídlem: Náměstí Míru 1, 407 22, Benešov nad Ploučnicí, IČ:
00261181, na budoucí přijetí daru (nabytí) nemovitosti, a to:
pozemek: p. p. č. 1230 o výměře 11699 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově
chráněné území,
obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsaných na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Benešov
nad Ploučnicí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvy o budoucích
darovacích smlouvách, jejichž předměty jsou budoucí darování nemovitostí uvedených
v bodu A) 1., 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2007

20.
Usnesení č. 56/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a Českou
republikou, právo hospodaření s majetkem státu: Povodí Ohře, s.p., se sídlem Chomutov,
Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ: 70889988, na budoucí darování (převod) nemovitosti), 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)
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obec Kovářská, k.ú. Kovářská zapsané na LV č. 648 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2007

21.
Usnesení č. 57/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitosti z vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem: Bezručova 4219,
430 03 Chomutov, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: st.p.č. 904/70 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
obec Hrob, k. ú. Mlýny, zapsaný na LV č. 652 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Povodí Ohře, státní podnik v hodnotě 56,- 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.
za
nemovitost z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st.p.č. 904/69 o výměře 17 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném,
obec Hrob, k. ú. Mlýny, zapsaných na LV č. 662 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj v hodnotě 440,- Kč a vyjmutí uvedené
nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí, s tím, že
rozdíl v ceně směňovaných pozemků, tj. 384,- Kč bude Povodím Ohře Ústeckému kraji
doplacena.

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

22.
Usnesení č. 58/17Z/2006
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. 1082/350 o výměře 92 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní dop. plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1082/16 o výměře 10 325 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 383-3/2006 ze dne 22.2.2006)
obec Most, k. ú. Komořany u Mostu, zapsané na LV č. 196 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj v hodnotě 4.600,- Kč a vyjmutí
uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí
za
nemovitost z vlastnictví společnosti Mostecká uhelná, a.s., se sídlem: Most, V.Řezáče 315,
PSČ 434 67, IČ: 272 61 824, a to:
- pozemek: p. p. č. 1308/3 o výměře 283 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Litvínov, k. ú. Horní Litvínov, zapsané na LV č. 2747 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro společnost Mostecká uhelná, a.s. v hodnotě
106.370,- 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,
s tím, že rozdíl v ceně směňovaných pozemků, tj. 101.770,- Kč bude společnosti Mostecká
uhelná a.s. Ústeckým krajem doplacen.
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

23.
Usnesení č. 59/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu nemovitosti Statutárnímu městu Děčín, se sídlem: Mírové
náměstí 1175/5, 405 02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- budova: bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, na p. p. č. 1027/24 (oddělené z p. p. č. 1027/1, 1027/6 a 1027/7
geometrickým plánem č. 1759-6009/2006 ze dne 27. 1. 2006),
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 1626 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj, z vlastnictví Ústeckého kraje a o vyjmutí
uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, příspěvková
organizace, se sídlem: U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČ: 00829617 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2007
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24.
Usnesení č. 60/17Z/2006
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. 689/7 o výměře 130 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území
- pozemek: p.p.č. 689/13 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území
obec Hrobčice, k.ú. Razice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 2384 o výměře 3340 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Bílina, k.ú. Bílina, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
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 schválených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2007

25.
Usnesení č. 61/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
1. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 194/06/4120 a doložky
týkající se nemovitostí:
- pozemkové parcely č. 687/7 o výměře 130 m2, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné
území, památkově chráněné území, účetní hodnota 2 730,- Kč
- pozemkové parcely č. 689/13 o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné
území, památkově chráněné území, účetní hodnota 21,- Kč
zapsaných na listu vlastnictví č. 60000 pro kat. území Razice, obec Hrobčice, okres
Teplice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice.
2. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 196/06/4120 a doložky
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týkající se nemovitosti:
- pozemkové parcely č. 2384 o výměře 3340 m2, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné
území, památkově chráněné území, účetní hodnota 400.800,- Kč
zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro kat. území Bílina, obec Bílina, okres Teplice,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Teplice.
B) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smluv o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) 1., 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2007
26.
Usnesení č. 62/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Jílové, se sídlem:
Mírové náměstí 280, Jílové PSČ: 407 01, IČ: 00261408, a to:
- pozemek: p.p.č. 962/4 o výměře 1598 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 981 o výměře 263 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 985/1 o výměře 168 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 985/4 o výměře 359 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1007 o výměře 151 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 3460 o výměře 455 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Děčín, k.ú. Jílové u Děčína, zapsaných na LV č. 21 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze
správy příspěvkové organizace Střední škola, Trmice, příspěvková organizace, se sídlem
Václavské náměstí 10, Trmice, PSČ: 400 04, IČ: 00082627 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2007

27.
Usnesení č. 63/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Chabařovice, se sídlem Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice, IČ: 00556912, a to:
- pozemek: p.p.č. 216/26 o výměře 75 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 216/4 o výměře 894 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 440/2 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 440 o výměře 2430 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: neplodná plocha, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 650/6 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 650/1 o výměře 1846 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 650/10 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 650/1 o výměře 1849 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1567/19 o výměře 566 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1567/1 o výměře 12607 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: dobývací prostor, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1567/18 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1567/16 o výměře 618 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: dobývací prostor, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1582/2 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1582 o výměře 6149 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: dobývací prostor, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1582/3 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1582 o výměře 6149 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: dobývací prostor, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1661/15 o výměře 417 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1661/6 o výměře 28159 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sport. a rekr., geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1665/1 o výměře 10654 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/1 o výměře 11341 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1665/49 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/4 o výměře 510 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1665/42 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/5 o výměře 2863 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
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- pozemek: p.p.č. 1665/44 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/5 o výměře 2863 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1665/6 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.p.č. 1665/16 o výměře 1183 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1665/18 o výměře 1113 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/18 o výměře 1159 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1665/20 o výměře 540 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1665/22 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl sloučen z p.p.č. 419 díl t1 o výměře 15 m2, z p.p.č.
1665/22 o výměře 11 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze
dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1665/24 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1665/25 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl sloučen z p.p.č. 1584 díl s2 o výměře 2 m2, z p.p.č.
1665/25 díl m1 o výměře 31 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 865114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1665/28 o výměře 4099 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/28 o výměře 4489 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1665/29 o výměře 815 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl sloučen z p.p.č. 1583/1 díl i1+l1 o výměře 577 m2,
z p.p.č. 1585/2 díl h1 o výměře 33 m2, z p.p.č. 1589 díl g1 o výměře 116 m2, z p.p.č.
1665/29 díl j1 o výměře 89 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 865114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1665/31 o výměře 223 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl sloučen z p.p.č. 650/1 díl f1 o výměře 144 m2, z p.p.č.
1665/31 o výměře 79 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze
dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1665/33 o výměře 653 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/33 o výměře 753 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1665/54 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/14 o výměře 743 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1666/2 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1666 o výměře 195 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha, způsob využití: občanská vybavenost, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1686/10 o výměře 324 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1686/4 o výměře 559 m2, druh
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pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště v Ústí nad Labem pro město Chabařovice a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČ: 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 smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatné nabytí nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2007

28.
Usnesení č. 64/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nabytí nemovitosti bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky – příslušnost
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 157/3 o výměře 1159 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: památkově chráněné území,
obec Řehlovice, k.ú. Stadice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a svěření uvedené nemovitosti do 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 zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 16/UL/2006 a doložky, týkající se
pozemku parcelní číslo 157/3 v k.ú. Stadice, nemovitost zapsaná na listu vlastnictví č. 60000
pro katastrální území Stadice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem z majetku České republiky s příslušností
hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Ústeckého kraje
(dle předloženého materiálu).

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2007

29.
Usnesení č. 65/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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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. 830/1 o výměře 6286 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 880 o výměře 1760 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Boleboř, k.ú. Orasín, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

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
Termín: 30. 6. 2007

30.
Usnesení č. 66/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 5/06 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128
00, a to:
- pozemkové parcely č. 1280/34 o výměře 844 m2, ostatní plocha, silnice, účetní hodnota
74 598,-- Kč
- pozemkové parcely č. 1280/49 o výměře 1506 m2, ostatní plocha, silnice, účetní hodnota
133 905,-- Kč
zapsaných na listu vlastnictví č. 60000 pro kat. území Vernéřov, obec Klášterec nad Ohří,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Chomutov.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2007

31.
Usnesení č. 67/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
1. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 127/06 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemkové parcely č. 815/1 o výměře 2438 m2, ostatní plocha, silnice, účetní hodnota
59 731,-- Kč
- pozemkové parcely č. 815/2 o výměře 1881 m2, ostatní plocha, silnice, účetní hodnota
39 501,-- Kč
zapsaných na listu vlastnictví č. 60000 pro kat. území Drmaly, obec Vysoká Pec,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov.
2. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 125/06 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemkové parcely č. 334/2 o výměře 4531 m2, ostatní plocha, silnice, účetní hodnota
majetku v operativní evidenci činí 95.151,-- Kč
zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro kat. území Svahová, obec Boleboř, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Chomutov.
3. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 126/06 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemkové parcely č. 940/1 o výměře 8189 m2, ostatní plocha, silnice, účetní hodnota
171.969,-- Kč
- pozemkové parcely č. 977/2 o výměře 614 m2, ostatní plocha, silnice, účetní hodnota
12.894,-- Kč
zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro kat. území Boleboř, obec Boleboř, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Chomutov.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smluv o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) 1., 2. a 3. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje
Termín: 31. 3. 2007

32.
Usnesení č. 68/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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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. 1104/1 o výměře 2090 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území

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

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

33.
Usnesení č. 69/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

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

pozemek: p.p.č. 3886/18 o výměře 440 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob
využití: objekt občanské vybavenosti

-

pozemek: p.p.č. 3886/19 o výměře 404 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace

-

pozemek: p.p.č. 3886/20 o výměře 1546 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha

(pozemky byly odděleny z p.p.č. 3886/1 o výměře 12269 m2 a z p.p.č. 3900/19 o výměře
3936 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3228-173/2006 ze dne 27.7.2006),
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice za kupní cenu 387.457,- Kč a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 00829013 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí.
B)

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

34.
Usnesení č. 70/17Z/2006
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Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, právo
hospodařit s majetkem státu mají Lesy ČR, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, zastoupené: Lesní správou Litvínov, Máchova 1688, 436 06 Litvínov 6, IČ
42196451, a to:
- pozemek: p.p.č. 556/4 o výměře 1217 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany:
pozemek určený k plnění funkcí lesa (pozemek byl oddělen z p.p.č. 556/1 o výměře 4612
m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 351-81/2006 ze dne 6.4.2006)
- pozemek: p.p.č. 593/1 o výměře 292 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 593/3 o výměře 304 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 593/4 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Dubí, k.ú. Mstišov, zapsaných na LV č. 236 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 55.000,- Kč a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Domov důchodců, Dubí,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Na Výšině 494, Dubí, PSČ: 417 01, IČO:
63787849 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2007

35.
Usnesení č. 71/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od pana Milouše Černého,
bydlištěm V aleji 498, 403 17 Chabařovice, a to:
- pozemek: p.p.č. 439/2 o výměře 8 m2, druh pozemku: travní porost (pozemek byl oddělen
z p.p.č. 439 o výměře 864 m2, druh pozemku: travní porost, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsaný na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště v Ústí nad Labem pana Milouše Černého, za cenu dle ZP, tj.
650,- 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, IČ: 80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2007
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36.
Usnesení č. 72/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/3Z/2005 ze dne 9.3.2005.

B)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Družstvo
Land, se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ: 118 00, IČ: 27372928, a to:
- pozemek: p.p.č. 1259/64 o výměře 497 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Libouchec, k.ú. Knínice u Libouchce, zapsané na LV č. 88 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště v Ústí nad Labem pro společnost Družstvo Land za
kupní cenu 124.250,- 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) nemovitosti uvedené v bodu B) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2007

37.
Usnesení č. 73/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se zněním Kupní smlouvy o převodu nemovitosti č. 51/2006 a doložky mezi Ústeckým
krajem a ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 128 00 Praha 2,
Rašínovo nábřeží 42, IČ: 69797111, týkající se nemovitosti:
-

pozemek: p.p.č. 1904/40 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 1904/35 geometrickým plánem pro oddělení
pozemků č. 3112-9/2006 ze dne 8.2.2006)

obec Louny, k.ú. Louny, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Louny z majetku České republiky s příslušností hospodaření Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Ústeckého kraje
38.
Usnesení č. 74/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů Naděždy a
Milana Dvořákových, bytem Skalická 335, Žitenice, PSČ 411 41, a to:
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pozemek: p.p.č. 5210/4 o výměře 30 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 726 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro SJM Dvořák Milan a Dvořáková Naděžda za
kupní cenu 12.000,-- Kč (400,--Kč/m2), s tím, že kupní cena již byla uhrazena dle podmínek
kupní smlouvy č. 1174/2005 ze dne 9. 9. 2005.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2006

39.
Usnesení č. 75/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Martina Smyčky, bytem
Malešovská 11, Hoštka u Roudnice nad Labem, PSČ 411 72, a to:
pozemek: p.p.č. 2620/12 o výměře 2038 m2, druh pozemku: ostatní komunikace,
(oddělen z p.p.č. 1563/1 o výměře 4056 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond dle geometrického pánu pro rozdělení komunikace č. 270-304/96)
obec Hoštka, k.ú. Hoštka u Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 978 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro Martina Smyčku za kupní
cenu 407.600,-- Kč,
a svěření uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 3. 2007

40.
Usnesení č. 76/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 59/7Z/2005 bod A) 1. ze dne 7. 9. 2005

B)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jana Lachmana, bytem
Maršovská 1521/12, PSČ 415 01, Teplice, a to:
pozemek: p.p.č. 461/5 o výměře 607 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Černiv, k.ú. Černiv, zapsané na LV č. 67 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice pro Jana Lachmana za kupní cenu 151.750,-- Kč
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a svěření uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválené v bodu B) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 3. 2007

41.
Usnesení č. 77/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 59/7Z/2005 bod A) 2. ze dne 7. 9. 2005

B)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od od spoluvlastníků: Jitka
Bejdová (1/4), bytem Liškova 2013/12, Litoměřice, PSČ 412 01, Ing. Radek Zeman (1/4),
bytem Mánesova 692/3, Lovosice, PSČ 410 02, Vlastimil Zeman (1/2), bytem Komenského
215, Bohušovice nad Ohří, PSČ 411 56, a to:
-pozemek: p.p.č. 461/7 o výměře 219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 461/10 o výměře 329 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 461/11 o výměře 114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Černiv, k.ú. Černiv, zapsané na LV č. 76 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice pro Jitku Bejdovou (1/4), Ing. Radka Zemana (1/4) a
Vlastimila Zemana (1/2) za kupní cenu 159.900,-- Kč
a svěření uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválených v bodu B) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 3. 2007

42.
Usnesení č. 78/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/28Z/2006 bod B) a C) ze dne 27.10.2004.
43.
Usnesení č. 79/17Z/2006
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Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 56/10Z/2006 ze dne 15. 2. 2006
44.
Usnesení č. 80/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o rezervaci pozemků o rozloze cca 250 000m2 v průmyslové zóně TRIANGLE, specifikace
dle předloženého materiálu ve prospěch společnosti CANDY ELETTRODOMESTICI S.r.l.
se sídlem Via Comolli 16, 20047 Brugherio – Italia do 31. 5. 2007
(Hlasování: 41 – 0 – 3) návrh byl přijat Hlasování společné pro body č. 13 až 44
45.
Usnesení č. 81/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1.o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 34/11Z/2006 ze dne 19.4. 2006
2. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne
3.9.2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
3. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu městu
Teplice, se sídlem: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČ: 00266621, a to:
- pozemek st.p.č. 240/1 o výměře 1271 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- budovu č.p.2940 na st.p.č. 240/1, část obce Teplice, způsob využití: jiná stavba,
způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- pozemek st.p.č. 240/2 o výměře 865 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- budova bez čp/če na st.p.č. 240/2, část obce Teplice, způsob využití: jiná stavba,
způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- pozemek p.p.č. 240/4 o výměře 290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- pozemek p.p.č. 240/5 o výměře 587 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- pozemek p.p.č. 240/7 o výměře 513 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- pozemek p.p.č. 240/8 o výměře 409 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- pozemek p.p.č. 240/9 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
vše v k. ú. Teplice, zapsané na LV č. 8116 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 9,000.000,-Kč a vyjmutí
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uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Teplice, příspěvková
organizace se sídlem Duchcovská 53, 415 29 Teplice, IČ: 830526 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 3. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 4. 2007

46.
Usnesení č. 82/17Z/2006
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. 2573/6 o výměře 1499 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2604/9 o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2618/4 o výměře 43 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: st.p.č. 96/2 o výměře 160 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště,
- pozemek: p.p.č. 335/10 o výměře 3253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 335/13 o výměře 2263 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 335/14 o výměře 780 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 749/7 o výměře 7014 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 306/8 o výměře 333 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 306/9 o výměře 986 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 306/16 o výměře 269 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 306/19 o výměře 293 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 306/22 o výměře 1397 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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-

pozemek: p.p.č. 306/23 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 306/27 o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 306/40 o výměře 7922 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 306/42 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 306/43 o výměře 2169 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 306/44 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 306/45 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 306/49 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Mlékojedy, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

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.
Termín: 30. 6. 2007

(Hlasování: 33 – 0 – 5) návrh byl přijat
47.
Usnesení č. 83/17Z/2006
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 39/16Z/2006 bod D) ze dne
8.11.2006
2. o uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 1267/2006 ze dne 22.11.2006 dle přílohy
č. 19 tohoto usnesení.
3. v případě neuzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 1267/2006 ze dne 22.11.2006
nejpozději do 31.1.2007 nebo neuhrazení kupní ceny ve výši 6,000.000,- Kč do
31.3.2007 o odstoupení od Kupní smlouvy č. 1267/2006 a prodeji (převodu) formou
veřejné dražby:
I. nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st.p.č. 144 o výměře 494 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 146 o výměře 853 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 147 o výměře 524 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
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pozemek: st.p.č. 148 o výměře 481 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 149 o výměře 26 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 150 o výměře 512 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 151 o výměře 511 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 152/1 o výměře 884 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 153 o výměře 66 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 154 o výměře 660 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 155 o výměře 114 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 159/1 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 159/2 o výměře 31 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 159/3 o výměře 26 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 159/4 o výměře 27 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 159/5 o výměře 26 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 159/6 o výměře 26 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 159/7 o výměře 38 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 159/8 o výměře 29 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 160 o výměře 469 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 161 o výměře 189 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: p.p.č. 602/30 o výměře 9389 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda
- pozemek: p.p.č. 602/31 o výměře 7155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 602/32 o výměře 4384 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda
- pozemek: p.p.č. 602/36 o výměře 88 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- budova: část obce Fláje, č.p. 178, způsob využití: obč. vybavenost na st.p.č. 146
- budova: část obce Fláje, č.p. 179, způsob využití: obč. vybavenost na st.p.č. 147
- budova: část obce Fláje, č.p. 180, způsob využití: obč. vybavenost na st.p.č. 148
- budova: část obce Fláje, č.p. 181, způsob využití: obč. vybavenost na st.p.č. 150
- budova: část obce Fláje, č.p. 182, způsob využití: obč. vybavenost na st.p.č. 151
- budova: bez čp/če, způsob využití: garáž na st.p.č. 144
- budova: bez čp/če, způsob využití: tech. vybavenost na st.p.č. 149
- budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vybavenost na st.p.č. 152/1
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba na st.p.č. 153
- budova: bez čp/če, způsob využití: obč. vybavenost na st.p.č. 154
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba na st.p.č. 155
- budova: bez čp/če, způsob využití: garáž na st.p.č. 159/1
- budova: bez čp/če, způsob využití: garáž na st.p.č. 159/2
- budova: bez čp/če, způsob využití: garáž na st.p.č. 159/3
- budova: bez čp/če, způsob využití: garáž na st.p.č. 159/4
- budova: bez čp/če, způsob využití: garáž na st.p.č. 159/5
- budova: bez čp/če, způsob využití: garáž na st.p.č. 159/6
- budova: bez čp/če, způsob využití: garáž na st.p.č. 159/7
- budova: bez čp/če, způsob využití: garáž na st.p.č. 159/8
- budova: bez čp/če, způsob využití: lesní hospodářství, způsob ochrany: značka
geodetického bodu a její chráněné území na st.p.č. 160
obec Český Jiřetín, k.ú. Fláje, zapsaných na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
-

II. movitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje specifikovaného ve znaleckém posudku č.
424/2460/2006 ze dne 31.7.2006 v celkové hodnotě 836 050,- Kč,
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vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitých a movitých věcí
specifikovaných v bodu A) 3. tohoto usnesení:
1. odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 261/2297/2006
vyhotoveného ENI CONSULT spol. s r.o. dne 28.4.2006: 4,800.000,- Kč
2. odhadnutá tržní cena movitého majetku dle znaleckého posudku č. 424/2460/2006
vyhotoveného ENI CONSULT spol. s r.o. dne 31.7.2006: 836.050,- Kč
3. Nejnižší podání: 5,636.050,- Kč
4. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
5.
Dražební jistota: 1,563.000,- Kč
6.
Práva třetích osob:
· nájemní smlouva na pronájem bytu č. 6 umístěném v budově č.p. 180 ze dne
30.11.2003 uzavřena s paní Růženou Klubertovou, nar. 11.7.1941, bytem Fláje
č.p. 180, 436 01 Litvínov na dobu neurčitou
· nájemní smlouva na pronájem bytu č. 11 umístěném v budově č.p. 180 ze dne
1.6.2004 uzavřena s paní Věrou Hájkovou, nar. 28.12.1936, bytem Fláje č.p. 180,
436 01 Litvínov na dobu neurčitou
· nájemní smlouva na pronájem bytu č. 1 umístěném v budově č.p. 180 ze dne
2.9.2002 uzavřena s paní Sylvou Červenkovou, nar. 24.6.1966, bytem Fláje č.p.
180, 436 01 Litvínov na dobu neurčitou
· nájemní smlouva na pronájem bytu č. 16 umístěném nad objektem garáží na st.p.č.
159/1 a 159/8 ze dne 20.3.1995 uzavřena s panem Čeňkem Melcrem, nar.
21.11.1942, bytem Fláje č.p. 180, 436 01 Litvínov na dobu neurčitou
· nájemní smlouva na pronájem bytu č. 3 umístěném v budově č.p. 180 ze dne
20.3.1995 uzavřena s panem Jindřichem Walterem, nar. 12.10.1959, bytem
Budovatelů 2387, 434 01 Most na dobu neurčitou
· nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru – objekt garáží bez čp/če na
st.p.č. 144 ze dne 16.12.2005 uzavřena se společností NH Car spol. s r.o., se
sídlem Diskařská 100, 160 17 Praha 6, IČ: 40764486 na dobu určitou do
31.12.2006 s obcí na jeden rok
· nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru – objekt garáží bez čp/če na
st.p.č. 159/4 ze dne 20.3.1995 uzavřena s panem Čeňkem Melcrem, nar.
21.11.1942, bytem Fláje č.p. 180, 436 01 Litvínov na dobu neurčitou
· nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru – objekt garáží bez čp/če na
st.p.č. 159/6 ze dne 16.12.2005 uzavřena s paní Věrou Hájkovou, nar. 28.12.1936,
bytem Fláje č.p. 180, 436 01 Litvínov na dobu neurčitou
· nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru – objekt garáží bez čp/če na
st.p.č. 159/8 ze dne 16.12.2005 uzavřena s paní Růženou Klubertovou, nar.
11.7.1941, bytem Fláje č.p. 180, 436 01 Litvínov na dobu neurčitou
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ:
00829048 k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě
č. 1267/2006 ze dne 22.11.2006, jehož předmětem je úprava splatnosti kupní ceny a závazek
úhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s provozem areálu na Flájích do doby
úplného zaplacení, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2007
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(Hlasování: 32 – 0 – 7) návrh byl přijat
Usnesení č. 84/17Z/2006
Čerpání I. tranže úvěru
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
akce I. tranže dle přílohy č. 20 tohoto usnesení s tím, že celkové plnění nepřekročí 350
milionů korun.
(Hlasování: 47 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 85/17Z/2006
Blok výborů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) odvolává
v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
Ing. Jana Chába
z funkce člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého
kraje
B) volí
v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
Ing. Miloně Houdu
do funkce člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého
kraje.
(Hlasování: 45 – 0 – 1) návrh byl přijat
Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 7/17Z/2006 – Smlouva o poskytnutí půjčky
Příloha č. 2 k usnesení č. 13/17Z/2006 – Opatření 3.2 SROP Ústecký kraj
Příloha č. 3 k usnesení č. 13/17Z/2006 - Opatření 3.2 SROP Ústecký kraj
Příloha č. 4 k usnesení č. 14/17Z/2006 – Akce navržené k financování
Příloha č. 5 k usnesení č. 15/17Z/2006 – Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Ústeckého
kraje 4. kolo výzvy
Příloha č. 6 k usnesení č. 16/17Z/2006 – GS pro podporu regionální infrastruktury
Příloha č. 7 k usnesení č. 17/17Z/2006 – Program obnovy venkova ÚK 2007
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Příloha č. 8 k usnesení č. 22/17Z/2006 – Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Příloha č. 9 k usnesení č. 23/17Z/2006 – Žádosti o poskytnutí příspěvků na hospodaření v
lesích k 1.12.2006
Příloha č. 10 k usnesení č. 28/17Z/2006 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace
Příloha č. 11 k usnesení č. 29/17Z/2006 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace
Příloha č. 12 k usnesení č. 30/17Z/2006 – Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje
Příloha č. 13 k usnesení č. 31/17Z/2006 – Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících
v Ústeckém kraji
Příloha č. 14 k usnesení č. 31/17Z/2006 – Smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace
Příloha č. 15 k usnesení č. 32/17Z/2006 – Celková rekapitulace návrhu rozpočtu ústeckého
kraje na rok 2007
Příloha č. 16 k usnesení č. 32/17Z/2006 – Transfery obecním školám na přímé náklady na rok
2007
Příloha č. 17 k usnesení č. 36/17Z/2006 – Zásady pro poskytování cestovních náhrad při
pracovních cestách členům Zastupitelstva
Ústeckého kraje
Příloha č. 18 k usnesení č. 48/17Z/2006 – Kupní smlouva
Příloha č. 19 k usnesení č. 83/17Z/2006 – Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 1267/2006 ze dne
22.11.2006
Příloha č. 20 k usnesení č. 84/17Z/2006 – Čerpání I. tranže úvěru
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Příloha č. 1 k usnesení č. 7/17Z/2006

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí půjčky
uzavřená d le ustanovení § 657 a násl.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoní k, ve znění pozd ější ch
předpisů
Číslo dlužníka :
Číslo věřitele :

Smluvní strany
Dlužník:
Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem
zastoupená

: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
: JUDr. Magdalenou Tlustou, předsedkyní představenstva a Ing.
Jindřichem Šimákem, členem představenstva,
IČ
: 25488627
Bankovní spojení
: Česká spořitelna, a.s., centrála Praha
č. účtu: 2377952/0800
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
B, vložka č. 1550.

a
Věřitel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem kraje
70892156
214-70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 882733379/0800

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
1) Ústecký kraj hodlá ke zkvalitnění a zefektivnění zdravotní péče poskytované občanům
Ústeckého kraje v současné době příspěvkovými organizacemi zřízenými Ústeckým
krajem, změnit způsob a zabezpečení organizace poskytování této péče;
2) Plánovaná změna způsobu a zabezpečení organizace poskytování zdravotní péče
spočívá ve změně subjektu tyto služby poskytující z pěti existujících příspěvkových
organizací na jednu akciovou společnost s nemocnicemi jako odštěpnými závody;
3) Provedení změny ve vztahu k její obsahové a časové náročnosti si vyžádá zvýšené
náklady, které bude nucena akciová společnost jednorázově vynaložit na její
provedení;
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4) Akciová společnost bude po změně hospodařit s ročním obratem cca 4 mld. Kč a
s majetkem v účetní hodnotě cca 6 mld. Kč
SE PROTO strany této Smlouvy dohodly na uzavření následující

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PŮJČKY
I.
Předmět smlouvy
(1) Věřitel se zavazuje poskytnout Dlužníkovi půjčku v rozsahu, čase a za podmínek dále
stanovených.
(2) Dlužník se zavazuje Věřiteli půjčenou částku vrátit v dohodnuté lhůtě a zaplatit mu úroky
ve výši a způsobem dále sjednaným.

II.
Výše půjčky, lhůta jejího poskytnutí
(1) Výše půjčené částky činí 18.000.000,--Kč, slovy: osmnáctmiliónů korun českých.
(2) Finanční prostředky ve výši sjednané podle odst. 1 budou dlužníkovi poskytnuty formou
bezhotovostního převodu na účet uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do
31. prosince 2006. Okamžikem poskytnutí půjčky se rozumí odepsání odpovídající částky
z účtu Věřitele ve prospěch účtu Dlužníka.

III.
Vrácení půjčky, úroky
(1) Dlužník je povinen vrátit věřiteli půjčené prostředky nejpozději do 30. června 2007, a to
jejich bezhotovostním převodem na účet Věřitele uvedený v této smlouvě nebo Věřitelem
později písemně k tomu účelu sdělený Dlužníkovi. Dlužník je oprávněn vrátit půjčku nebo
její část i kdykoli před uvedeným termínem. Okamžikem vrácení se rozumí odepsání
příslušné částky z účtu Dlužníka ve prospěch účtu Věřitele.
(2) Dlužník je povinen platit věřiteli z půjčené částky úroky, jejichž výše činí 3,18 % p.a.
Úroky jsou splatné jednorázově v termínu a způsobem uvedenými v odst. 1 tohoto článku.
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IV.
Sankce
(1) Pokud se dlužník dostane do prodlení s vrácením půjčené částky je povinen platit
úrok z prodlení ve výši určené podle § 517 odst. 2 občanského zákoníku.
(2) Pokud věřitel neposkytne dlužníkovi sjednanou částku v dohodnuté výši nebo včas je
povinen zaplatit dlužníkovi úrok z prodlení ve výši určené podle odst. 1.

V.
Doba platnosti smlouvy
(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu do 30. září 2007. Nároky vzniklé za dobu platnosti a
účinnosti této smlouvy v důsledku neplnění smluvní povinnosti jednou ze smluvních
stran a nevypořádané do dne ukončení její platnosti zůstávají nedotčeny a oprávněná
smluvní strana je oprávněna se jejich splnění domáhat i po ukončení platnosti smlouvy.
(2) Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
(3) Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě opakovaného
porušení některé ze smluvních povinností druhou smluvní stranou.

VI.
Ostatní a závěrečná ujednání
(1) Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (Věřitel), 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. Dlužník 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) Žádná ze smluvních stran nesmí převádět úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající
pro něj z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
(3) Smlouva zavazuje právní nástupce obou smluvních stran.
(4) Věřitel tímto potvrzuje, že:
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o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20.
prosince 2006.
(5) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanovení občanského zákoníku.

VII.
Podpisy smluvních stran
Věřitel i Dlužník shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V …………….. dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….
Dlužník
Krajská zdravotní, a.s
JUDr. Magdalena Tlustá, předsedkyně
představenstva
Ing. Jindřich Šimák, člen představenstva

………………………………………………
Věřitel
Ústecký kraj
Ing. Jiří Šulc, hejtman kraje
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Příloha č. 2
Grantové schéma CZ.04.1.05/3.2.25.1
Opatření 3.2 SROP
4. výzva
Akce navržené k financování a náhradní akce
Ústecký kraj
Pořadové
IČO
Žadatel
Název akce
Rozpočet celkem
Váše dotace
Dotace
číslo
uznatelné náklady
celkem
ESF
Centrum aktivního odpočinku
Alternativa volnočasových
aktivit
4 797 729,60
1
26592592 Klášterec nad Ohří
5 997 162,00
5 997 162,00
2
46768041 Diakonie ČCE SKP Litoměřice
Integrace matek
2 156 560,00
2 156 560,00
1 725 248,00
Sdružení pro péči o duševně
Multifunkční výcvikový
prostor
3 087 060,00
3 087 060,00
2 469 648,00
3
44226586 nemocné FOKUS UL
4
26540495 Sociální agentura, o.s.
TRITON
1 531 040,00
1 531 040,00
1 224 832,00
5
63153548 Centrum komunitní práce UL
Podpora napříč generacemi
3 341 245,00
3 341 245,00
2 672 996,00
6
00263958 Město Litoměřice
2.komunitní plán
600 000,00
528 000,00
480 000,00
7
26636751 Kofoedova škola,o.s.
Jistota úspěchu Ústí-Most
3 868 526,00
3 868 526,00
3 094 820,80
8
00556203 Arkadie, Teplice
Cesty k uplatnění
5 213 370,00
5 213 370,00
4 170 696,00
9
27297128 Centrum služeb pro ZP
Podpora soc.služeb a vznik PM
2 612 725,00
2 612 725,00
2 090 180,00
10
70828920 Oblastní charita Most
Centrum sociálního poradenství
1 896 030,00
1 896 030,00
1 516 824,00
11
00262170 Město Vejprty
Komunitní plán soc.služeb
869 822,00
765 443,36
695 857,60
12
0426567477Obec Bystřany
Komunitní plán soc.služeb
748 175,00
658 394,00
598 540,00
13
25034545 ENERGIE, o.p.s. Meziboří
Podpora mentálně a duševně nem.
1 055 048,00
1 055 048,00
844 038,40
14
26537788 Agentura Pondělí
Chceme žít a pracovat jako vy..
2 845 500,00
2 845 500,00
2 276 400,00
15
63787725 Domov důchodců Bystřany
Pečovatelé absolventi
640 300,00
563 464,00
512 240,00
16
63787725 Domov důchodců Bystřany
Integrace a praxe
520 050,00
457 644,00
416 040,00
celkem nad 65 bodů
36 982 613,00
36 577 211,36
29 586 090,40
17
64676803 White light I. Ústí n.L.
Re-startujeme 07
5 115 190,00
5 115 190,00
4 092 152,00
18
65650701 O.s.Světlo Kadaň
"STOP vyloučení"
2 792 664,00
2 792 664,00
2 234 132,00
19
70863601 Diakonie ČCE-SSP Most
Perspektiva dobrovolnictví MO,CV
1 568 200,00
1 568 200,00
1 254 560,00
celkem nad 50 bodů
46 458 667,00
46 053 265,36
37 166 934,40

V Ústí nad Labem dne 27.11.2006

Dotace
SR

Dotace
kraj

Spolufinancování
obec

Vážený
počet bodů

599 716,20
215 656,00

599 716,20
215 656,00

86,73
81,36

308 706,00
153 104,00
334 124,50
48 000,00
386 852,60
521 337,00
261 272,50
189 603,00
69 585,76
59 854,00
105 504,80
284 550,00
51 224,00
41 604,00
3 630 694,36
511 519,00
279 266,00
156 820,00
4 578 299,36

308 706,00
153 104,00
334 124,50

80,27
78,00
76,18
74,91
73,27
72,55
71,45
70,45
70,27
69,73
69,27
67,91
67,73
66,91

72 000,00
386 852,60
521 337,00
261 272,50
189 603,00
104 378,64
89 781,00
105 504,80
284 550,00

3 360 426,60
511 519,00
279 266,00
156 820,00
4 308 031,60

76 836,00
62 406,00
405 401,64

61,45
55,73
54,73
405 401,64
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Příloha č. 3 k usnesení č. 13/17Z/2006

Příloha č. 3
Grantové schéma CZ.04.1.05/3.2.25.1
Opatření 3.2 SROP
4. výzva
Akce navržené k průběžnému financování
Ústecký kraj
Pořadové
IČO
Žadatel
Název akce
Rozpočet celkem
Váše dotace
Dotace
číslo
uznatelné náklady
celkem
ESF
Centrum aktivního odpočinku
Alternativa volnočasových
1
26592592 Klášterec nad Ohří
aktivit
5 997 162,00
5 997 162,00
4 797 729,60
2
46768041 Diakonie ČCE SKP Litoměřice
Integrace matek
2 156 560,00
2 156 560,00
1 725 248,00
Sdružení pro péči o duševně
Multifunkční výcvikový
3
44226586 nemocné FOKUS UL
prostor
3 087 060,00
3 087 060,00
2 469 648,00
4
26540495 Sociální agentura, o.s.
TRITON
1 531 040,00
1 531 040,00
1 224 832,00
5
63153548 Centrum komunitní práce UL
Podpora napříč generacemi
3 341 245,00
3 341 245,00
2 672 996,00
6
00556203 Arkadie, Teplice
Cesty k uplatnění
5 213 370,00
5 213 370,00
4 170 696,00
7
70828920 Oblastní charita Most
Centrum sociálního poradenství
1 896 030,00
1 896 030,00
1 516 824,00
8
26537788 Agentura Pondělí
Chceme žít a pracovat jako vy..
2 845 500,00
2 845 500,00
2 276 400,00
9
65650701 O.s.Světlo Kadaň
"STOP vyloučení"
2 792 664,00
2 792 664,00
2 234 132,00
10
70863601 Diakonie ČCE-SSP Most
Perspektiva dobrovolnictví MO,CV
1 568 200,00
1 568 200,00
1 254 560,00
Celkem
30 428 831,00
30 428 831,00
24 343 065,60

Dotace
SR

Dotace
kraj

Vážený
Kriteria
počet bodů průběžného fin.

599 716,20
215 656,00

599 716,20
215 656,00

86,73
81,36

splněna
splněna

308 706,00
153 104,00
334 124,50
521 337,00
189 603,00
284 550,00
279 266,00
156 820,00
3 042 882,70

308 706,00
153 104,00
334 124,50
521 337,00
189 603,00
284 550,00
279 266,00
156 820,00
3 042 882,70

80,27
78,00
76,18
72,55
70,45
67,91
55,73
54,73

splněna
splněna
splněna
splněna
splněna
splněna
splněna
splněna

Příloha č. 4 k usnesení č. 14/17Z/2006

Příloha č. 2 - Akce navržené k financování

poř.č.

Název žadatele

1 JACER - CZ, a.s.
2 KOVO Děčín spol.s.r.o.

Název projektu

Zavedení výroby řeziva ve firmě JACER - CZ, a.s. nákupem moderní
kotoučové pilnice – vznik nových pracovních příležitostí v postiženém regionu

3 REGRA PLAST spol s.r.o.

Další rozšiřování společnosti KOVO Děčín spol.s.r.o.
Nákup nové technologie k rozšíření výrobní činnosti společnosti REGRA
PLAST

4 OBALEXPRES s.r.o.

Navýšení výrobních a skladovacích kapacit společnosti

5 NETAFIM CZECH s.r.o.

celkové UN

KRAJ
soukr.spolufin
příspěvěk EU Navrhovaná
ancování
dotace

dotace
celkem

body

23 205 000

19 500 000

9 945 000

6 825 000

2 730 000

9 555 000

76,50%

6 244 230

5 248 050

2 848 050

1 714 286

685 714

2 400 000

76,04%

6 756 720

6 756 720

3 756 720

2 142 857

857 143

3 000 000

75,72%

10 329 200

8 680 000

4 480 000

3 000 000

1 200 000

4 200 000

74,28%

Vybudování nového areálu firmy NETAFIM CZECH s.r.o. v Lounech

8 820 973

7 412 582

4 412 582

2 142 857

857 143

3 000 000

71,81%

6 Ing. Jiří Polák PRONAPO

Pořízení technologie pro výrobu zdravotních matrací

7 360 000

6 185 000

3 154 350

2 164 750

865 900

3 030 650

68,88%

7 LIKOV PLUS s.r.o.

Rozvoj 1 společnosti LIKOV PLUS s.r.o. - sklad barevných kovů
Rekonstrukce výrobní haly a nákup technologie pro rozšíření podnikatelské
činnosti společnosti PLATON
Rozvoj společnosti INDIAN s.r.o. - Rekonstrukce výrobních prostor a nákup
technologií

13 759 688

11 562 763

6 162 763

3 857 143

1 542 857

5 400 000

67,51%

3 499 237

2 940 535

1 499 672

1 029 188

411 675

1 440 863

66,93%

7 241 626

7 241 626

3 103 554

2 129 890

851 956

2 981 846

66,80%

8 Platon, spol. s r.o.
9 INDIAN s.r.o.

Výstavba objektu předmontážní haly pro montované stavby ze systému
sendvičových samonosných stavebních dílců K-KONTROL a pořízení
technologie pro rozšíření výroby sendvičových samonosných stavebních
dílců K-KONTROL

13 680 036

9 737 432

4 966 090

3 408 101

1 363 241

4 771 342

66,34%

Rozšíření výroby novým laserem

21 640 000

17 240 000

8 792 400

6 034 000

2 413 600

8 447 600

66,02%

12 Šilhánek a syn,a.s.
13 ROKA Ráža, spol. s r.o.

Modernizace výrobní základny firmy Šilhánek a syn,a.s

30 487 800

25 620 000

13 066 200

8 967 000

3 586 800

12 553 800

63,28%

Zvýšení kvality a objemu výroby nákupem nové technologie

16 219 000

13 600 000

6 936 000

4 760 000

1 904 000

6 664 000

62,76%

14 Roman Abraham

Velkokapacitní prodejna - Železářství Abraham

50 000 000

50 000 000

32 000 000

12 857 143

5 142 857

18 000 000

60,74%

15 KODA s.r.o.

Modernizace a rozšíření provozu dřevovýroby

11 657 240

9 796 000

4 996 000

3 428 600

1 371 400

4 800 000

60,22%

16 PETROM STAVBY, s.r.o.
17 Jan Nagy - AUTONAGY
I S T A R, společnost s ručením
18 omezeným

Mechanizace firmy PETROM STAVBY, s.r.o.

3 962 700
9 401 000

3 330 000
7 900 000

1 698 300
4 300 000

1 165 500
2 571 429

466 200
1 028 571

1 631 700

59,64%

3 600 000

56,45%

10 CZECH PAN s.r.o.
11 EUROMETALGROUP s.r.o.

Servis AUTONAGY
Rozvoj technického vybavení společnosti ISTAR

Revitalizace stavebního dvora SKD Průmstav - stavby a.s.
19 SKD Průmstav - stavby a.s.
Stavební a obchodní společnost
Rekonstrukce areálu a rozšíření podnikatelských aktivit společnosti
20 Most spol. s r.o.
Nákup nemovitosti s technologiemi - R A N s.r.o.
21 R A N s.r.o.
22 TOMMI - SEVER, s.r.o.
23 IDEA CZ - chráněné dílny s. r. o.
CELKEM

celkový rozpočet

Rozvoj tradičních řemesel ve stavebnictví
Solná jeskyně "SALTY DREAM" a rekonstrukce přízemí budovy

4 416 090

3 711 000

1 911 000

1 285 714

514 286

1 800 000

55,92%

16 758 444

14 082 727

7 182 191

4 928 954

1 971 582

6 900 536

55,34%

9 050 700

6 043 300

3 082 083

2 115 155

846 062

2 961 217

54,75%

8 195 950

8 005 000

4 405 000

2 571 429

1 028 571

3 600 000

54,43%

2 742 537

2 156 929

1 100 034

754 925

301 970

1 056 895

53,78%

5 540 507

3 381 939

1 724 789

1 183 679

473 471

1 657 150

53,52%

290 968 678

250 131 603

135 522 778

81 037 600

32 414 999

113 452 599
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Příloha č. 2 - žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Ústeckého kraje
4.kolo výzvy
Projekty navržené ke schválení
celkový
rozpočet

soukr.spolufina
ncování

KRAJ
Navrhovaná
bodové
dotace
dotace celkem hodnocení

Název žadatele

Název projektu

Ing. Jiří Racek

Ekologické zpracovaní autovraků v Mostě

4 016 012

3 374 800

1 774 800

1 142 857

457 143

1 600 000

68,29%

Roman Kučera

3 521 998

2 949 662

1 504 327

1 032 382

412 953

1 445 335

67,19%

8 925 000

7 500 000

4 700 000

2 000 000

800 000

2 800 000

65,82%

PRIMAGLASS spol. s r.o.

Pneuservis Povrly
PET 700 - zpracování PET lahví
„Zefektivnění využívání výrobních prostor společnosti
PRIMAGLASS spol. s r.o.“

1 835 694

1 542 600

786 726

539 910

215 964

755 874

60,55%

R.I.P.

Rekonstrukce výrobních prostor a koupě vybavení
provozovny pro rozšíření výroby společnosti R.I.P. Děčín

59,96%

Špulák s.r.o.

CELKEM

celkové UN

příspěvěk EU

5 563 811

4 675 472

2 384 491

1 595 652

637 754

2 233 406

23 862 515

20 042 534

11 150 344

6 310 801

2 523 814

8 834 615

Projekty navržené ke schválení jako náhradní

Název žadatele

Název projektu

Věra Jarošová

Absolvent centrum
Modernizace truhlářské dílny jako předpoklad zvýšení
konkurenceschopnosti

Pero Spasojevič
CELKEM

celkový
rozpočet

celkové UN

4 162 900

4 130 900

1 225 700

1 030 000

5 388 600

5 160 900

soukr.spolufina
ncování
2 106 759

příspěvěk EU

KRAJ
Navrhovaná
bodové
dotace
dotace celkem hodnocení

1 445 815

578 326

2 024 141

58,85%

525 300

360 500

2 632 059

1 806 315

144 200

504 700

57,03%

722 526

2 528 841

Příloha č. 6 k usnesení č. 16/17Z/2006
GS pro podporu regionální infrasturktury CR v ÚK pro malé a střední podnikatele - vybrané akce

příloha č.2

III. kolo výzvy - ze dne 25.8.2006
poř.
název akce
č.
7 Přístavba a st.úpravy Penzionu U sv.Barbory
6 Multifunkční objekt typu pension
8 Areál Loučná-zasněž.systém
CELKEM
náhradníci
5 Rekonstrukce objektu-ubyt.a strav.zařízení
1 Penzion pod Ovčínem
3 Hotel Lužan Rumburk
4 Sport. centrum mládeže Dýmník

název žadatele
GENOVA spol. s r.o.
KODA s.r.o.
Vlad. Elznic-REVEE

Štěpánská apartmá
Ema Nováková
NGW s.r.o.
M.B.H. spol. s r.o.

uznatelné
náklady
14 061 471,00
10 600 000,00
8 788 810,00
33 450 281,00

25 280 000,00
2 101 000,00
24 071 737,00
24 125 000,00

požadovaná dotace
vlastní zdroje
z EU
kraje
4 921 514,85 2 109 220,65
7 030 735,50
3 710 000,00 1 484 000,00
5 406 000,00
3 076 083,00 1 230 433,00
4 482 294,00
11 707 597,85 4 823 653,65 16 919 029,50

7 142 857,00
735 000,00
7 100 000,00
7 100 000,00

2 857 142,00
294 000,00
2 900 000,00
2 900 000,00

15 280 001,00
1 072 000,00
14 071 737,00
14 125 000,00

počet
dotace celkem
bodů
88,7
7 030 735,50
81,95 5 194 000,00
74,96 4 306 516,00
16 531 251,50

63,29
60,93
53,54
51,46

9 999 999,00
1 029 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00

Příloha č. 7 k usnesení č. 17/17Z/2006

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2007

Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ze dne 20.12.2006
1. Cíl programu
Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k
tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově,
udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného
hospodářství, jmenovitě o:
- rozvoj ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které rozšíří nabídku
pracovních příležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech a povedou k vyšší
diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úroveň vzdělanosti a kvalitu společenského života
jako předpokladu pro zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení.
- zhodnocení kulturně historického potenciálu obcí a zachování krajiny a kvalitního přírodního
prostředí jako předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a zajištění kvalitní rekreace pro
obyvatele i návštěvníky
- koncepční rozvoj obce na základě rozvojových dokumentů obce či mikroregionu a realizací
vzájemně provázaných a navazujících akcí
2. Vymezení oblastí podpory a zaměření projektů
Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na oblasti podpory:
1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby včetně budov pro činnost dobrovolných hasičů
Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov,
zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních
pamětihodností a zlepšení akceschopnosti dobrovolných hasičů.
Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví
obce a pořízení a obnovu vybavení a techniky. V roce 2007 budou podporovány:
Úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti:
·
·
·

školská zařízení (školy, školky, školní tělocvičny, školní jídelny apod.) v souvislosti
s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem
obecní úřady
odstranění havarijního stavu na budovách a požární technice v majetku obce s výjimkou
obytných budov

Pořízení a obnova vybavení a techniky:

·
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činnost dobrovolných hasičů v obcích

2. Chodníky a místní komunikace
Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti
provozu na nich. Součástí zaměření je také zlepšení stavu veřejných prostranství pro pohodlné a
příjemné užívání všemi obyvateli a návštěvníky obce. V rámci této oblasti podpory budou
podporovány:
·
·
·
·
·

opravy i výstavba chodníků a místních komunikací v současně zastavěném území obce
zřizování přechodů přes komunikace I. a II. třídy, vč. osvětlení
zpracování projektové dokumentace, výstavba či značení cyklotras a cyklostezek
úprava veřejných prostranství
veřejné osvětlení,

Žádost může být podána pouze pokud má obec schválený koncept územního plánu obce nebo
urbanistickou studii a není s tímto dokumentem v rozporu.
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
Opatření je zaměřeno na podporu místních aktivit, které přispívají ke zlepšení čistoty a vzhledu
zeleně, vodních toků a ploch, k posílení jejich krajinotvorné funkce. Podporovány budou i projekty
řešící nakládání s odpady – jejich odstraňování a třídění. Žádost může být podána pouze pokud má
obec schválený koncept územního plánu obce nebo urbanistickou studii a není s tímto dokumentem
v rozporu.
4. Integrované projekty venkovských mikroregionů
Tato oblast podpory má sloužit k rozvoji spolupráce obcí v rámci mikroregionů. Projekty musí
vycházet ze schválené strategie rozvoje mikroregionu.
Dotaci lze poskytnout na realizaci společných projektů obcí v rámci svazku obcí založeného podle
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (mikroregionů) nebo sdružení obcí založená podle zák. č. 40/1964
Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podporujících rozvoj mikroregionu obnovou
občanské vybavenosti a technické infrastruktury a péčí o krajinu.
Podporovány budou rovněž projekty, které umožní získávání informací obyvatelům venkovských
obcí - podpora zavádění a využívání veřejného internetu, obecní rozhlas, školící a informační akce.
Podporovány budou i akce zvyšující jazykovou vybavenost obyvatel a přeshraniční spolupráci.
V rámci této oblasti budou podporovány i aktivity mikroregionů zaměřené na zakládání a podporu
činnosti Místních akčních skupin dle podmínek LEADER+ a zpracování integrovaných plánů
rozvoje mikroregionu pro čerpání SF.
3. Monitorovací ukazatele programu
Na základě následujících kritérií bude program následně zhodnocen.
Výstupy programu:
Oblasti podpory 1 – 3: - počet podpořených objektů občanské vybavenosti
- počet m² opravených komunikací

30
5 000
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- počet m² upravených veřejných prostranství
3 000
- počet projektů pro zlepšení životního prostředí
5
Oblast podpory 4: - počet školících a vzdělávacích akcí
- počet obnovených objektů občanské či technické infrastruktury

5
5

Výsledky programu:
Oblast podpory 1 – 3: - zvýšení hygienického standardu v základních školách na venkově
- zlepšení podmínek pro setkávání obyvatel
- snížení počtu dopravních nehod v obcích
- zvýšení poměru tříděného komunálního odpadu
Oblast podpory 4: - zlepšení spolupráce obcí
- vznik nových komunálních partnerství

4. Finanční rámec programu
Finančním rámcem programu se rozumí celkový objem finančních prostředků určených pro
realizaci podpory ve vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Fondu rozvoje
Ústeckého kraje.
Celkový finanční rámec Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 bude vycházet ze
schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007. Z této celkové alokace připadne cca 34% na
oblast podpory 1, cca 35% na oblast podpory 2, cca 6% na oblast podpory 3 a cca 25% na oblast
podpory 4.
5. Druh a výše podpory
Podpora bude poskytnuta formou nenávratné dotace na úhradu přímých nákladů spojených
s realizací projektů podle předložených žádostí. Podporu podle tohoto programu nelze kombinovat
s podporou z jiných programů Ústeckého kraje.
Minimální výše dotace
Maximální výše dotace

Oblast podpory 1 – 3
Oblast podpory 4

25 000,-Kč
300 000,- Kč
1 000 000,- Kč,
ale max. 300 tis./1 zapojenou obec

6. Intenzita podpory
Oblast podpory
1
2
3
4

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

max.
65%
50%
65%
50%
65%
65%
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7. Časový rámec programu
vyhlášení programu
15.1. 2007
předkládání projektů
15.2. 2007
výběr projektů pracovní skupinou pro výběr projektů
Březen 2007
projednání radou kraje
Březen 2007
rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí podpory
Duben 2007
zveřejnění výsledků
Duben 2007
dokončení projektů do:
30.11.2007
hodnocení programu do:
30.6.2008
Pozn. Termíny projednání Radou Ústeckého kraje a Schválení poskytnutí dotací Zastupitelstvem
Ústeckého kraje mohou být upřesněny na základě schválených termínů jednání těchto orgánů.

8. Příjemci podpory a lokalizace projektů
Příjemci dotace mohou být u oblastí podpory 1-3 obce do 2 000 obyvatel a u oblasti podpory 4
dobrovolné svazky obcí, zřízené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nebo sdružení obcí
založená podle zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které leží
v územním obvodu Ústeckého kraje.

Územní vymezení
Podpořeny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí na
území Ústeckého kraje, akce mikroregionů zvyšující jazykovou vybavenost obyvatel a přeshraniční
spolupráci mohou být realizovány i na území zahraničního partnera.
Žadatel může podat maximálně jednu žádost, u oblasti podpory 4 maximálně 2 žádosti.
9. Kritéria pro hodnocení žádostí o podporu
Základním předpokladem pro další hodnocení žádosti je splnění základních podmínek programu.
Splnění základních podmínek programu bude zkontrolováno před vlastním hodnocením žádostí, při
jejich nedodržení je žádost o podporu vyřazena z dalšího hodnocení. Žádosti podané do
5.2.2007, u kterých bude zjištěno nedodržení základních podmínek programu, mohou být, na
základě výzvy odboru regionálního rozvoje zaslané e-mailem, opraveny do 7 dnů od doručení
výzvy.

Základní podmínky programu
Místo a termín podání žádosti
Doručení žádosti požadovaným způsobem
Soulad žadatele s vymezením příjemců podpory
Požadovaná výše dotace
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Minimální spoluúčast žadatele
Dluhová služba obce max. 0,15
Umístění projektu

Hodnocení žádostí o podporu provádí pracovní skupina pro výběr projektů podle následujících
kritérií. Která jsou seřazena sestupně dle důležitosti:
Oblast podpory 1 – 3: Společná kritéria:
- míra naplnění cílů programu
- úspěšnost obce v předchozích letech, zvýhodněny budou obce, které
v minulých třech letech žádaly a byly méně úspěšné
- naléhavost realizace

Oblast podpory 4: Naplňování cílů programu
Počet aktivně zapojených obcí do projektu
Příprava na využívání strukturálních fondů
Zapojení dalších partnerů do projektu

Podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky
Platební podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky se řídí ustanoveními Zásad pro
poskytování podpory z Fondu rozvoje Ústeckého kraje (dále Fond) a ustanoveními smlouvy o
poskytnutí dotace.
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí podpory uzavře Ústecký kraj
s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí podpory dle obecně platných předpisů. Smlouvu za
kraj podepíše hejtman.

Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory žadatel předloží administrátorovi:
· doklad o vlastnictví pozemků a staveb žadatelem (výpis a snímek z katastru nemovitostí),
starý nejvýše 90 dní,
· potvrzení havarijního stavu objektu stavebním úřadem nebo statikem (OP 1)
· doklad o dluhové službě
· ověřené kopie stavebního povolení nebo kopie ohlášení stavebnímu úřadu,
· kladné vyjádření orgánu státní památkové péče (pokud je objekt nemovitou kulturní
památkou zapsanou v ÚSKP),
· usnesení Zastupitelstva obce, nebo příslušného orgánu dobrovolného svazku obcí o
zajištěném spolufinancování.
Podpora bude poskytována formou účelové dotace na úhradu faktur vzniklých v souvislosti s
realizací projektu. Čerpání prostředků z Fondu je možné až po uzavření smlouvy o poskytnutí
finanční podpory a prokázání vložení vlastních prostředků žadatele do realizace projektu. Peněžní
prostředky se převádějí bezhotovostně na účet příjemce.
Dotace bude převáděna na účet příjemce na základě průběžné nebo závěrečné zprávy, kterou
příjemce zašle s doložením účetních dokladů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
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Příjemce podpory je povinen poskytnuté prostředky z Fondu použít v souladu se smlouvou a k
účelu, na který mu byly poskytnuty. Způsob použití a vyúčtování podpory podléhají kontrole
orgánů Ústeckého kraje.
Po ukončení projektu předloží příjemce podpory závěrečnou zprávu, ve které uvede vlastní
hodnocení projektu především z hlediska jeho prokazatelných dopadů na splnění cílů rozvojového
programu. Vyúčtování a závěrečná zpráva bude podána nejpozději do 30 dnů po ukončení projektu
na odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje.

10. Odpovědnost za realizaci podpory - garant programu
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.

11. Pracovní skupina pro výběr projektů
Členy Pracovní skupiny pro výběr projektů jmenuje Rada Ústeckého kraje svým usnesením.

12. Administrace programu
Administraci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje zajišťuje odbor regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem. Pro realizaci
Programu bude odborem regionálního rozvoje vydána Směrnice pro žadatele.
Kontakty: pí. Marie Urbanová, tel.: 475657561, e-mail: urbanova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Josef Svoboda, tel.: 475657510, e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz
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Schůze Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 20. 12. 2006

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2006

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: obec Jimlín
se sídlem: Jimlín č.p. 7, 440 01 Louny
zastoupená: Ing. Jana Mikovcová – starostka obce Jimlín
IČ: 00262048
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Žatec
číslo účtu: 9224481/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ing. Jana Mikovcová – starostka obce Jimlín
tel.: 415 696 225
e-mail: info@jimlin.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Zeměchy, Jimlín, Opočno – část kanalizace
Jimlín“
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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/2006 ze
dne 20. 12. 2006 investiční dotaci ve výši 1 700 000,- Kč (slovy: - jeden milion sedm set tisíc
- korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 9224481/0100,
na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky,
že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku
II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: realizace stavby „Kanalizace a ČOV Zeměchy, Jimlín, Opočno – část kanalizace Jimlín,“ v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 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 9. 11. 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.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
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občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing)
cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný finanční
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl stanoven protokol o předání a převzetí dokončené stavby, uvedené v čl. II. odst. 1, příjemcem dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu
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vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

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

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
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2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2006
ze dne 20. 12. 2006.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

Ing. Jana Mikovcová
starostka obce Jimlín
(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2006

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: město Úštěk
se sídlem: Mírové nám. 83, 411 45 Úštěk
zastoupená: Ing. Bohumír Jasanský – starosta města Úštěk
IČ: 00264571
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Úštěk
číslo účtu: 182-1003723399/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ing. Bohumír Jasanský – starosta města Úštěk
tel.: 416 795 609
e-mail: tajemnik@mesto-ustek.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci stavby „Odkanalizování areálu jezera Chmelař v Úštěku“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
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Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2006 ze
dne 20. 12. 2006 investiční dotaci ve výši 2 070 000,- Kč (slovy: - dva miliony sedmdesát
tisíc - korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 1821003723399/0800, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst.
1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu
uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: realizace stavby „Odkanalizování areálu jezera Chmelař v Úštěku,“ 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 23. 5. 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.
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)
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- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný finanční
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl stanoven protokol o předání a převzetí dokončené stavby, uvedené v čl. II. odst. 1, příjemcem dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
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-

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

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
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1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
c) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
d) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2006
ze dne 20. 12. 2006.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

Ing. Bohumír Jasanský
starosta města Úštěk
(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2006

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: město Terezín
se sídlem: Náměstí ČSA 181, 411 55 Terezín
zastoupená: Ing. Jan Horníček – starosta města Terezín
IČ: 00264474
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Terezín
číslo účtu: 1003690339/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ing. Jan Horníček – starosta města Terezín
tel.: 416 782 227
e-mail: radek.vrany@terezin.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu, kterým je vyhotovení dokumentace v souladu s Programem 129120
Ministerstva zemědělství „Protipovodňová opatření města Terezín – Studie proveditelnosti“ a „České kopisty – odborný posudek pro realizaci protipovodňových opatření“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
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hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2006 ze
dne 20. 12. 2006 investiční dotaci ve výši 746 000,- Kč (slovy: - sedm set čtyřicet šest tisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 1003690339/0800,
na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky,
že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku
II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: realizace dokumentace
v souladu s Programem 129120 Ministerstva zemědělství ČR „Protipovodňová opatření
města Terezín – Studie proveditelnosti“ a „České Kopisty – odborný posudek pro realizaci
protipovodňových opatření“ 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 28. 2. 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 7. 11. 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.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
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-

cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný finanční
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl stanoven protokol o předání a převzetí dokončených dokumentací, uvedených v čl. II. odst. 1, příjemcem dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.
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II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

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

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
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Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
e) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
f) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2006
ze dne 20. 12. 2006.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Jan Horníček
starosta města Terezín

(poskytovatel)

(příjemce)

15

Příloha č. 8 k usnesení č. 22/17Z/2006

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2006

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: obec Zbrašín
se sídlem: Zbrašín 23, 440 01 Louny
zastoupená: Radek Taraba – starosta obce Zbrašín
IČ: 00556491
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Louny
číslo účtu: 16029481/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Radek Taraba – starosta obce Zbrašín
tel.: 415 696 267, 725 061 111
e-mail: zbrasin.starosta@seznam.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci stavby „Sdružený vodovod Hořany, Zbrašín, Senkov“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
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Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2006 ze
dne 20. 12. 2006 investiční dotaci ve výši 600 000,- Kč (slovy: - šest set tisíc - korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 16029481/0100, na základě
předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II. odst.
3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: realizace stavby „Sdružený vodovod Hořany, Zbrašín, Senkov“ 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 31. 8. 2005.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
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- 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 bylo stanoveno kolaudační rozhodnutí stavby, uvedené v čl. II.
odst. 1.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
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-

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

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
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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:
g) 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),
h) 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/2006
ze dne 20. 12. 2006.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

Radek Taraba
starosta obce Zbrašín
(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2006

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: město Štětí
se sídlem: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
zastoupená: Antonín Böhm – starosta města Štětí
IČ: 00264466
Bankovní spojení: GE Capital Bank, a.s., pobočka Štětí
číslo účtu: 10022784/0600
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Antonín Böhm – starosta města Štětí
tel.: 416 859 111
e-mail: jana.kurfistova@steti.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu, kterým je vyhotovení dokumentace „Technicko - ekonomická studie proveditelnosti protipovodňových opatření na řece Labi v lokalitách města Štětí,
Počeplic a Hněvic.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
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hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2006 ze
dne 20. 12. 2006 investiční dotaci ve výši 171 000,- Kč (slovy: - sto sedmdesát jeden tisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 100022784/0600,
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: realizace dokumentace
„Technicko - ekonomická studie proveditelnosti protipovodňových opatření na řece Labi
v lokalitách města Štětí, Počeplic a Hněvic,“ 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. 1. 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 9. 11. 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.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
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-

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

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

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

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
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Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
i) 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),
j) 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/2006
ze dne 20. 12. 2006.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

Antonín Böhm
starosta města Štětí
(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2006

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: Statutární město Děčín
se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
zastoupená: Ing. Vladislav Raška – primátor města Děčín
IČ: 002612438
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
číslo účtu: 9005-223431/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ing. Vladislav Raška – primátor města Děčín
tel.: 412 593 335
e-mail: v.raska@mudecin.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu, kterým je vyhotovení dokumentace „Riziková analýza protipovodňové ochrany pro lokalitu Děčín.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
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Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2006 ze
dne 20. 12. 2006 investiční dotaci ve výši 408 000,- Kč (slovy: - čtyři sta osm tisíc - korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 9005-223431/0100, na
základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že
ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II.
odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: realizace dokumentace
„Riziková analýza protipovodňové ochrany pro lokalitu Děčín,“ 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. 1. 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 3. 7. 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.
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)
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- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný finanční
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl stanoven protokol o předání a převzetí dokončené dokumentace, uvedené v čl. II. odst. 1, příjemcem dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
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-

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

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
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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:
k) 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),
l) 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/2006
ze dne 20. 12. 2006.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

Ing. Vladislav Raška
primátor města Děčín
(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2006

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: obec Horní Řepčice
se sídlem: Horní Řepčice, 411 45 Úštěk
zastoupená: Jiří Opočenský – starosta obce Horní Řepčice
IČ: 00832294
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Litoměřice
číslo účtu: 1003689389/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Jiří Opočenský – starosta obce Horní Řepčice
tel.: 416 798 075
e-mail: hornirepcice@quick.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci stavby „Horní Řepčice – vodovodní přivaděč“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
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Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2006 ze
dne 20. 12. 2006 investiční dotaci ve výši 500 000,- Kč (slovy: - pět set tisíc - korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 1003689389/0800, na základě
předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II. odst.
3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: realizace stavby „Horní
Řepčice – vodovodní přivaděč,“ 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. 1. 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 16. 5. 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.
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)

32

Příloha č. 8 k usnesení č. 22/17Z/2006
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný finanční
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl stanoven protokol o předání a převzetí dokončené stavby, uvedené v čl. II. odst. 1, příjemcem dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
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-

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

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
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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:
m) 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),
n) 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/2006
ze dne 20. 12. 2006.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

Jiří Opočenský
starosta obce Horní Řepčice
(příjemce)

35

Příloha č. 8 k usnesení č. 22/17Z/2006

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2006

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Název: město Bohušovice nad Ohří
se sídlem: Husovo nám. 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
zastoupená: Ivo Hynl – starosta města Bohušovice nad Ohří
IČ: 00263362
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Terezín
číslo účtu: 1003694399/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ivo Hynl – starosta města Bohušovice nad Ohří
tel.: 416 781 122
e-mail: i.hynl@bohusovice.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu, kterým je vyhotovení dokumentace „Protipovodňová opatření Bohušovice nad Ohří.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
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Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2006 ze
dne 20. 12. 2006 investiční dotaci ve výši 340 000,- Kč (slovy: - tři sta čtyřicet tisíc - korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 1003694399/0800, na
základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že
ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II.
odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: realizace dokumentace „
Protipovodňová opatření Bohušovice nad Ohří,“ 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 15. 11. 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.
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)
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- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný finanční
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl stanoven protokol o předání a převzetí dokončené dokumentace, uvedené v čl. II. odst. 1, příjemcem dotace.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
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-

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

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 6.1
čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty
až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
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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:
o) 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),
p) 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/2006
ze dne 20. 12. 2006.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ivo Hynl
starosta města Bohušovice nad Ohří

(poskytovatel)

(příjemce)
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Příloha č. 9 k usnesení č. 23/17Z/2006

Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Žádosti o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích k 1.12.2006
žadatel
DT A.
DT B.
DT C.
DT. D
celkem
Dosud schváleno
14 082 155
190 253 3 438 054
577 944 18 288 406
Obec Povrly
98 860
0
44 870
0
143 730
Město Žatec
0
0
78 400
0
78 400
Obec Hrobčice
8 000
0
8 820
0
16 820
Město Klášterec n. O.
0
0
0
176 082
176 082
Město Jílové u Děčína
55 840
0
17 500
0
73 340
Město Chomutov
7 000
0
0
0
7 000
Město Úštěk
466 900
0
15 270
0
482 170
LIROST s.r.o.
0
0
0
111 192
111 192
Obec Kryry
17 400
0
0
0
17 400
Obec Chuderov
28 230
0
0
0
28 230
Obec Vilémov
8 160
0
0
0
8 160
Obec Vroutek
3 900
0
16 200
0
20 100
Město Štětí
43 602
0
0
0
43 602
Město Velký Šenov
6 000
0
0
0
6 000
Obec Hřivice
42 900
0
0
0
42 900
786 792
0
181 060
287 274 1 255 126
Celkem žádáno

14 868 947

190 253 3 619 114

865 218 19 543 532

Příloha č. 10 k usnesení č. 28/17Z/2006

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. 273/2006 uzavřené
dne 28.7. 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:
Název : Biskupství Litoměřické
se sídlem : Dómské náměstí 1, 412 01 Litoměřice
zastoupené : Mons. Karlem Havelkou
IČ : 00445126
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Litoměřice
číslo účtu : 1002148329/0800
osoba odpovědná za realizaci projektu : Ivo Fiedler, technik
tel.: +420 416 707 529; +420 607 120 188
e-mail: stavebni@biskupstvi-ltm.cz

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:
Změna termínu provedení prací v Článku II. bod 5. smlouvy č. 273/2006 ze dne 28.7. 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 20.12. 2006 svým usnesením
č. / Z/2006.

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

V Ústí nad Labem dne

V Litoměřicích dne

Za poskytovatele

Za příjemce

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

....................................................
Mons. Karel Havelka
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Příloha č. 11 k usnesení č. 29/17Z/2006

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. 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:
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 31.12. 2006.
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Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 20.12. 2006 svým usnesením
č. / Z/2006.

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. 12 k usnesení č. 30/17Z/2006
Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen „Program“) zřizuje
Ústecký kraj v souladu s § 28a písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, ve smyslu Zásad pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, ve znění
novely, schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje svým usnesením č. 22/28/2004 dne 27.10.2004 a
„Strategie rozvoje kultury a památkové péče Ústeckého kraje“ schválené usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 35/25/2004 dne 5. května 2004. Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. / Z/2006 ze dne . .2006.
Cílem programu je především:
1. záchrana bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních
památek,
2. kompenzace omezení vlastnického práva majitelů při zvýšených nákladech na opravy
kulturních památek v Ústeckém kraji, plynoucích z vykonatelných závazných stanovisek dle §
14 odst. 1 nebo rozhodnutích dle § 10 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů orgánů státní památkové péče,
3. zachování kulturně – historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých
kulturních památek.

Článek I.
předmět podpory
Příspěvek ve smyslu § 16 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, (pro účely tohoto Programu dále označovaný pouze jako „dotace“)1 je určen na záchranu a
obnovu movitých i nemovitých kulturních památek (např. opravy a rekonstrukce hradů, zámků,
církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických
památek, restaurování plastik, restaurování vybavení interiérů … a dalších kulturních památek)
v Ústeckém kraji.
Finanční prostředky z dotace nemohou být použity na modernizaci kulturních památek a na stavební
úpravy, které by byly v rozporu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče. Dotaci nelze
poskytnout na již dokončenou akci.2

Článek II.
okruh žadatelů
O dotaci z tohoto Programu mohou požádat vlastníci kulturních památek – obce, neziskové
organizace, občanská sdružení a spolky, církve, právnické osoby a podnikající i nepodnikající fyzické
osoby kromě příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj.

Článek III.
forma podpory
Dotace, na jejíž poskytnutí není právní nárok.

Článek IV.
výše dotace
Minimální výše poskytované dotace v rámci Programu činí 50 tis. Kč na jednu realizovanou akci
podanou v jednom kalendářním roce.

1
2

původně: (pro účely tohoto Programu poskytovaný formou neinvestiční účelové dotace, dále jen „dotace“)
původně: Dotaci rovněž nelze poskytnout na již dokončenou akci.
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Článek V.
finanční rámec
Finanční rámec Programu sestává z nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let, částky
vyčleněné v rozpočtu Ústeckého kraje k tomuto účelu v příslušném kalendářním roce a prostředky
získané od dalších subjektů.

Článek VI.
účel dotace a spoluúčast žadatele
Dotace je určena především na zvýšené náklady spojené s obnovou kulturní památky s tím, že
spoluúčast žadatele bude činit nejméně 30% celkových nákladů spojených s obnovou kulturní
památky, uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace. V případě restaurování kulturní památky lze
poskytnout dotaci až do výše 100% celkových nákladů. Výjimečně lze dotaci poskytnout i vlastníkům,
kteří ze svých prostředků nejsou schopni uhradit nutné náklady na zachování kulturní památky a
v těchto případech nemusí být zachovaná spoluúčast vlastníka v uvedené výši. Nutnost opravy
nemovité kulturní památky musí být podložena nařízením provedení nezbytných úprav na stavbě,
vydané územně příslušným stavebním úřadem, a u movité kulturní památky pak odborným posudkem
zaměstnance Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem.3 Do
výše celkových nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který příjemce dotace může uplatnit
podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Článek VII.
náležitosti žádosti
1) Žádost musí obsahovat řádně vyplněný titulní list žádosti o poskytnutí dotace podle přílohy „A“
tohoto Programu a povinné přílohy
a) doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce; jde-li o nemovitost zapisovanou do
katastru nemovitostí rovněž výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie, kopie
snímku z katastrální mapy, popř. geometrického plánu, které nejsou starší než šest měsíců,4
b) závazné stanovisko vydané příslušným správním orgánem podle § 14 odst.1 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebo rozhodnutí dle § 10
odst. 2 téhož zákona,
c) specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a sjednané nebo odborně odhadnuté
ceny obnovy kulturní památky, včetně specifikace prací, ke kterým se váže žádost o dotaci (z
předložených rozpočtů musí být patrné zvýšené náklady),
d) záměr prezentace kulturní památky zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely,
pokud se jedná o kulturní památku využívanou tímto způsobem anebo k tomuto využití
uvažovanou,
e) jde-li o movitou kulturní památku, specifikace způsobu její ochrany před poškozením,
zničením nebo odcizením,
f) fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle
druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci,
g) čestné prohlášení nebo jiný doklad o tom, že na vlastníka kulturní památky nebyl vyhlášen
konkurz, likvidace nebo, že na majetek není prohlášena exekuce a žadatel není pravomocně
uznán vinným z úmyslného trestného činu, pokud na kulturní památce vázne zástavní právo
spojené se splátkami úvěru, které je uvedeno v listu vlastnictví doklad, že ve splácení úvěru
nedochází k prodlení,
h) potvrzení místně příslušného správce daně, že žadatel nemá v evidenci daní daňové
nedoplatky, ne starší tří měsíců,
i) potvrzení příslušných zdravotních pojišťoven, že žadatel nemá v jejich evidenci žádné
nedoplatky pojistného ani penále, ne starší tří měsíců,
3

původně: Nutnost opravy nemovité kulturní památky musí být v tomto případě podložena nařízením provedení
nezbytných úprav na stavbě, které vydá územně příslušný stavební úřad, u movité kulturní památky pak
odborným posudkem zaměstnance Národního památkového ústavu, úop. v Ústí nad Labem.
4
původně: 1. doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce; jde-li o nemovitost, rovněž výpis
z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie, kopie snímku z katastrální mapy, popřípadě geometrického
plánu, které nejsou starší než šest měsíců,
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j)

potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá v jejich evidenci žádné
nedoplatky pojistného ani penále, ne starší tří měsíců,
k) kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu,
l) výpis obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, popř. přidělení identifikace Ministerstva vnitra
ČR, živnostenský list,
m) doklad o výši přijatých dotací na konkrétní památku (státní rozpočet, obecní rozpočet,
soukromý sektor apod.) v průběhu předcházejících tří let.

2) Jde-li o případ poskytnutí dotace vlastníku kulturní památky, který nemůže uhradit z vlastních
prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, přikládají se k žádosti o
dotaci rovněž
a) jde-li o nemovitou kulturní památku, doklady o příjmech plynoucích z této nemovitosti za
poslední tři roky, popřípadě o závazcích na ní váznoucích,
b) notářsky nebo matrikou ověřené čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky
o jejich příjmech a případných hospodářských výsledcích za poslední tři roky a o jejich
majetkových poměrech ke dni podání žádosti o dotaci,
c) u nemovité kulturní památky nařízení provedení nezbytných úprav na stavbě, vydané územně
příslušným stavebním úřadem; u movité kulturní památky pak odborným posudkem
zaměstnance Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem.

Článek VIII.
způsob, termín a místo podání žádosti
Žádost o poskytnutí dotace – příloha „A“ – spolu se všemi přílohami musí být doručena v zalepené
obálce označené textem „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“
nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče,
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
s textem NEOTVÍRAT!
Žádosti došlé po datu 28.2. nebudou posuzovány a žadatelé budou o tomto vyrozuměni.
Žádost a veškeré přílohy musí být zpracované v českém jazyce. Do výběru budou přijaté pouze
kompletní žádosti se všemi přílohami. Pokud bude žádost o dotaci obsahovat formální nedostatky
(absence dokladů a příloh, chybné nebo nepravdivé uvedení předepsaných údajů, numerické chyby
v rozpočtu plánované akce), bude vyřazena z dalšího řízení. Rukou psané žádosti nebudou přijaty.
Žádosti se archivují, dokumenty se nevracejí.

Článek IX.
způsob hodnocení žádostí
Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje shromáždí a připraví podklady pro
vyhodnocení žádostí Komisí pro kulturu Rady Ústeckého kraje, která5 bude postupovat v souladu s
§ 12 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů. Rada Ústeckého kraje projedná žádosti doporučené Komisí pro kulturu a
6
rozhodne o poskytnutí dotace nebo doporučí k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje v souladu s
§ 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, které na svém
zasedání rozhodne o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo rozhodovat o poskytnutí
dotace vyšší než 200.000,- Kč a poskytnutí dotace obcím bez ohledu na výši dotace.

5
6

původně: …žádostí kulturní komisí, která…
původně: … doporučené kulturní komisí a…
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Článek X.
oznámení o poskytnutí dotace
Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po přijetí usnesení zveřejněno na úřední
desce krajského úřadu a webových stránkách Ústeckého kraje. Všichni žadatelé budou písemně
vyrozuměni odborem kultury a památkové péče o výsledku schvalovacího procesu.

Článek XI.
poskytnutí dotace
Pokud Rada nebo Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí dotace, dojde k vyhotovení
smlouvy mezi Ústeckým krajem a vlastníkem kulturní památky, která bude obsahovat údaje o výši
poskytnuté dotace, účelu a konkrétních podmínkách, za kterých se dotace poskytuje. Smlouvu za
Ústecký kraj podepisuje hejtman Ústeckého kraje nebo jím plnou mocí pověřená zodpovědná osoba.

Článek XII.
způsob použití dotace
Jednotlivé opravy, rekonstrukce staveb nebo restaurátorské zásahy budou realizované v souladu
s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace z Programu. Finanční prostředky z tohoto
Programu budou vlastníkům kulturních památek poskytnuté na základě předložených faktur, po
vyčerpání vlastního podílu, jehož výše bude zakotvena ve smlouvě.7 Ve výjimečných případech
vlastníkům, kteří nejsou schopni z vlastních prostředků zajistit záchranu kulturní památky (dle čl. VII
odst. 2 písm. c)8, a k havarijnímu stavu prokazatelně nedošlo z jejich viny, je možné poskytnout dotaci
průběžně a to na základě předložení dílčích faktur a tato skutečnost bude uvedena ve smlouvě o
konkrétním případu poskytnutí dotace.

Článek XIII.
závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
Závěrečnou zprávu o realizované akci je příjemce dotace povinen předložit do jednoho měsíce po
ukončení prací spolu se závěrečným vyúčtováním dotace. Pokud se práce na obnově kulturní
památky neprovedou ve výši celkových nákladů, uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, má se
za to, že úspora vznikla z dotace. U akcí, které přecházejí do následujícího roku bude vyúčtování a
případné vrácení nevyčerpaných prostředků provedeno do jednoho měsíce od ukončení prací.
Nevyčerpané finanční prostředky z dotace poukáže příjemce zpět na účet Fondu rozvoje Ústeckého
kraje, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečné zprávy. V případě
nedodržení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace se dotace buď neposkytne vůbec nebo v případě
průběžného financování je příjemce povinen vyplacenou část dotace vrátit poskytovateli v plné výši, a
to v termínu 14 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o nedodržení podmínek smlouvy.
Závěrečná zpráva musí obsahovat
1. přesné označení příjemce dotace,
2. číslo smlouvy o poskytnutí dotace,
3. fotodokumentaci obnovené kulturní památky,
4. položkový rozpis provedených prací.
Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat
1. celkový přehled nákladů na opravu nebo obnovu nebo restaurování kulturní památky,
2. kopii smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem prací,
3. kopie účetních dokladů včetně výpisu z účtu vlastníka, z kterého je patrná úhrada faktury
dodavateli,
4. v případě hotovostní platby pokladní doklad.

7
8

původně: …podílu, který bude zakotvený ve smlouvě.
původně: (dle čl. VII b) odst. 3)
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Článek XIV.
časový rámec Programu
vyhlášení Programu
příjem žádostí o dotaci
hodnocení žádostí Komisí pro kulturu9
rozhodnutí o poskytnutí dotace příslušným
orgánem Ústeckého kraje
vyrozumění žadatelů o výsledku
schvalovacího procesu
vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace
předání závěrečné zprávy a vyúčtování

9

leden příslušného kalendářního roku
nejpozději do 28.2. přísl. kalen. roku, včetně
podání k poštovní přepravě
do konce března dle zasedání komise
do konce dubna dle zasedání tohoto orgánu kraje
neprodleně po ověření zápisu ze zasedání orgánů
Ústeckého kraje
návazně na vyrozumění žadatelů
do 1 měsíce od ukončení prací

původně: …kulturní komisí
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Příloha A:
ŽÁDOST O DOTACI:

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
IDENTIFIKACE
1. NÁZEV AKCE VČETNĚ IDENTIFIKACE OBJEKTU (číslo popisné,p.p.č.,rejstř. č. ÚSKP):

2. NÁZEV ŽADATELE - VLASTNÍKA:

3. ADRESA,SÍDLO
VLASTNÍKA:
6. ZODPOVĚDNÁ A KONTAKTNÍ OSOBA:
7. ADRESA
ZODPOVĚDNÉ A
KONTAKTNÍ
OSOBY:

4. TELEFON:

5. E-MAIL:

8. TELEFON:

9. E-MAIL:

ÚČEL AKCE A JEJÍ POPIS
10. UMÍSTĚNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY:
11. CÍL – ÚČEL OBNOVY:
12. ROZSAH A CHARAKTER PRACÍ:
13. POŽADOVANÁ DOTACE BUDE POUŽITA KE KRYTÍ NÁKLADŮ NA:

PŘIPRAVENOST
14. POŽADOVANÁ DOTACE:
15. SPOLUÚČAST ŽADATELE VČETNĚ
OSTATNÍCH ZDROJŮ:
16. PLÁTCE DPH *:
ANO
NE
17. CELKOVÉ NÁKLADY NA OBNOVU DLE
PŘEDLOŽENÉHO ROZPOČTU:
18. TERMÍN ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
AKCE:
(DD.MM.- DD.MM.RRRR):
19. POČET PŘÍLOH:
20. SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE:
* nehodící se škrtněte
DATUM:

RAZÍTKO A PODPIS ŽADATELE:
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Dotační program

„Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících v
Ústeckém kraji
pro období 2007-2013“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje“.1

Předmět podpory
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny k podpoře
stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území
Ústeckého kraje.
Čerpání je určeno především na zajištění působení těchto organizací na
území Ústeckého kraje (zájezdová činnost), ale může být použito i na zajištění svozu
diváků, posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólistů) a dalších funkcí
souvisejících s podporou působení těchto organizací na území Ústeckého kraje.
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nejsou považovány za veřejnou
podporu ve smyslu článku 87 odst.1 Smlouvy o založení ES a nevztahuje se na ně
ani Nařízení Evropské komise č. 69/2001 o podpoře de minimis.
Ad1.

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/10Z/2006 ze dne 15.2.2006

Obsah
I.

název dotačního programu
„Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a
hudebních těles působících v Ústeckém kraji
pro období 2007-2013.“

II.

zařazení dotačního programu do oblasti
kultura

III.

sledovaný záměr
podpora působení profesionálních souborů na území Ústeckého kraje,
rozšíření nabídky a podpora pořádání kulturních akcí,
podpora subjektů zabezpečujících kulturní aktivity,
reprezentace kraje v oblasti kultury,
rozvíjení tvořivosti a estetické výchovy a aktivní kulturní tvorby,
zachování a rozvoj místních tradic.

IV.

forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
neinvestiční dotace
1

Příloha č. 13 k usnesení č. 31/17Z/2006

V.

výše spoluúčasti příjemce dotace

Minimální výše poskytované dotace činí 50 000,- Kč. Maximální výše dotace je u
všech žadatelů, kromě obcí v kraji 70% z celkových nákladů projektu. U obcí
v kraji je maximální výše dotace stanovena podle počtu obyvatel obce (počet
obyvatel je dán bilancí počtu obyvatel ČR zpracovanou ČSÚ k 1. lednu běžného
roku).
Počet obyvatel obce
Maximální výše dotace
Do 500
85%
Od 500 do 3 000
75%
Od 3 000 do 10 000
70%

VI.

termín vyhlášení
10. ledna 2007

VII.

termín uzávěrky pro přijímání projektů
28. února 2007, do 15,00 hodin
Na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Velká hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

VIII. termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
do 30. března 2007 u žádostí schvalovaných Radou ÚK
O poskytnutí neinvestiční dotace do výše 200 000,-Kč jednomu subjektu
(žadateli) v kalendářním roce rozhoduje Rada Ústeckého kraje.
do 30. dubna 2007 u žádostí schvalovaných Zastupitelstvem ÚK.
O poskytnutí neinvestiční dotace nad 200 000,- Kč jednomu subjektu (žadateli)
v kalendářním roce rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
O poskytnutí neinvestiční dotace obci rozhoduje vždy Zastupitelstvo Ústeckého
kraje

IX.

stanovení konzultačního místa na krajském úřadu
Kontaktní osoby:
pracovníci Odboru kultury a památkové péče KÚ ÚK

X.
1.
2.
3.
4.

hodnotící kriteria
Význam projektu pro rozvoj kultury Ústeckého kraje.
Rozsah působení projektu.
Spádová oblast působení žadatele.
Návštěvnost.
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XI.

formulář obsahu žádosti
dle přílohy A tohoto programu

s povinnými přílohami:
1. Zpracovaný projekt.
2. Doklady o právní subjektivitě a další doklady.
3. Doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat
smlouvy).
4. Doklady o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno, plátce
DPH. (Je nutné hlásit případné změny v průběhu roku.)
5. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu.
6. Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a
okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti.
7. Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují závazky vůči
Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu,
zdravotním pojišťovnám a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání
úhrady dlužních závazků.
8. Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
rozpočtu kraje, tzn., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování
v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozím roce poskytnuty.
9. Čestné prohlášení, že žadatel nebyl příjemcem veřejné podpory přesahující strop
ve výši 100 000 EUR za období posledních tří let v souladu s Nařízením komise(ES)
č. 69/2001 ze dne 12.1.2001 o použití článku 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de
minimis.
10. Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3
let za přispění poskytovatele s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí
dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace.

XII.

vzor smlouvy na poskytnutí dotace
dle přílohy B tohoto programu
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Příloha „A“

ŽÁDOST O DOTACI NA ROK 2007
Dotační program

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících na území Ústeckého kraje na období 2007-2013

Identifikace projektu
1. Název

projektu:

2. Název

žadatele :

(barevné řádky se nevyplňují)

(v souladu s údaji na předložených dokladech totožnosti a s administračním registrem
ekonomických subjektů MF ČR - http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html)

Statutární zástupce:
2.1.

Bankovní spojení :
Plátce DPH:

2.2.

ANO

IČ:

2.3.

DIČ:

NE

2.4. Počet obyvatel obce (je dán bilancí počtu obyvatel ČR zpracovanou Českým statistickým úřadem k 1. lednu
běžného roku)

vyplňují pouze obce - zřizovatelé příspěvkových organizací
3.

Adresa žadatele:

(v souladu s údaji na předložených

4. Telefon:

5. E-mail:

8. Telefon:

9. E-mail:

dokladech totožnosti)

6.a. Statutární zástupce:

6.b.Osoba zodpovědná za realizaci projektu:
7. Adresa:
Účel projektu a jeho popis
10. Umístění projektu:
11. Cíl – účel projektu:
12. Charakter projektu:

(podrobněji uveďte v ev. příloze)
(podrobněji uveďte v ev. příloze)

13. Požadovaný finanční příspěvek bude použit ke krytí nákladů na:
Připravenost projektu
14. Požadovaná dotace:
15. Vlastní zdroje předkladatele projektu:
16. Ostatní zdroje:
17. Celkové náklady projektu:
18. Termín zahájení a dokončení projektu

přesný termín stěžejní akce:

19. Počet příloh:
20. Spolupracující instituce a organizace:
Datum:

Razítko a podpis žadatele:
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí
investiční/neinvestiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Varianta č. 1
Název ……..
se sídlem ……………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………………., oddíl ….,
vložka…..
zastoupená (ý) ………………. s postavením (funkcí) osoby, která příjemce zastupuje
Varianta č. 2
Jméno a příjmení ………..
datum narození ……………….
bydliště …………………….
místo podnikání ………..
ŽL vydán Živnostenským úřadem v ……… dne …………. č.j. ………...
IČ ………….
DIČ …………………..
Bankovní spojení ………………
Osoba odpovědná za realizaci projektu: ……………………
tel.: ………………., fax: …………………..
e-mail: ………………………
Výpis z obchodního rejstříku (Živnostenský list) ……………… tvoří přílohu č. 1 k této
smlouvě.

1
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu …………………………
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
14/10Z/2006 ze dne 15.2.2006 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí ………… č. ….. ze dne
…….investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: -……..-korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., pod UZ
(účelovým znakem) ……………… , za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém byla poskytnuta.

Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu .....................................
v rámci programu………………... a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných nákladů v jejich
druhovém členění (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“). Plánovaný
nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb předložených příjemcem
v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. ……
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad takto označují následující náklady : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. ……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran.
4. Termín ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce dotace je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta,
přímo souvisejících s realizací projektu. Datum účinnosti uznatelných nákladů je …… .
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém roce,
2

Příloha č. 14 k usnesení č. 31/17Z/2006
- byl uhrazen do konce realizace projektu, nejpozději do konce kalendářního roku, ve
kterém byla dotace poskytnuta
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- nákupy pozemků a budov,
- rekonstrukce a opravy nemovitostí,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
6. Dotace bude poskytnuta
Varianta č. 1
-jednorázově

Varianta č. 2
-ve splátkách.
Uvést počet splátek, splatnost.
7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši ………….%. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve
vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu včetně dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla poskytnuta a
v souladu s touto smlouvou.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
3
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řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to
jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
e) Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných
důvodů může být termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně
však o 10 kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (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 , který je přílohou této smlouvy

f) Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
g) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence.
h) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor …………..
krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace
podpořeného projektu.
i) V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz.
bod 7 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.
j) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné
zprávy.
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k) Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
l) Respektovat závěry kontroly provedené ……….. odborem nebo orgánem kontroly
krajského úřadu.
m) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn.
bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.

Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků z
prodlení nebo penále.
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.
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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 ……. vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží ………vyhotovení.
6.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení ……………. č. …………ze dne
…………….

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

……………..
…………………………..

(poskytovatel)

příjemce
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Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007
v tis. Kč
A

B

C

Schválený
rozpočet na
rok 2006

Upravený
rozpočet po
rozpočtových
opatření
č. 9/2006

D

E

F

G

H

Návrh rozpočtu na rok 2007

Příjmy

Celkem běžné zdroje
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Neinvestiční dotace
Celkem kapitálové zdroje
Kapitálové příjmy
Investiční dotace
Investiční úvěr
Splátky jistiny investičního úvěru
Financování - výsledek hospodaření
Celkový úhrn zdrojů

9 634 833
3 480 983
50 370
6 103 480
323 707
23 707
0
150 000
0
150 000
9 958 540

10 040 104
3 480 983
60 840
6 498 281
1 237 766
104 346
303 261
150 000
0
680 159
11 277 870

Rozpočtový
Skutečnost k
výhled na rok
30.9. 2006
Příjmy celkem
2007

7 793 124
2 659 475
85 563
5 048 086
378 233
58 929
319 304
0
0
0
8 171 357

10 063 236
3 550 594
50 793
6 461 849
294 580
78 000
6 580
350 000
-140 000
0
10 357 816

9 909 155
3 834 055
75 271
5 999 829
342 716
132 716
0
350 000
-140 000
0
10 251 871

z toho:
Příjmy
obligatorní
9 908 727
3 834 055
74 843
5 999 829
210 000
0
0
350 000
-140 000
0
10 118 727

Příjmy
fakultativní
428
0
428
0
132 716
132 716
0
0
0
0
133 144

I

J

K

Rozdíl návrhu
Změna návrhu
Změna návrhu
rozpočtu na r.
rozpočtu r. 2007
rozpočtu r. 2007
2007 a
proti
proti upravenému
schváleného
schválenému
rozpočtu r.
rozpočtu r. 2006 v
rozpočtu r. 2006 v
2006
% (F/C*100)
% (F/B*100)
(F-B)

274 322
353 072
24 901
-103 651
19 009
109 009
0
200 000
-140 000
-150 000
293 331

102,85
110,14
149,44
98,30
105,87
559,82
0,00
233,33
0,00

98,70
110,14
123,72
92,33
27,69
127,19
0,00
233,33
0,00

102,95

90,90

v tis. Kč

A

Výdaje

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje
Celkový úhrn výdajů

B

C

Schválený
rozpočet na
rok 2006

Upravený
rozpočet po
rozpočtových
opatření
č. 9/2006

D

E

F

I

J

K

L

Rozdíl návrhu
Změna návrhu
Změna návrhu
rozpočtu na r.
rozpočtu r. 2007 rozpočtu r. 2007
Výdaje fakultativní
2007 a
proti
proti
schváleného
schválenému
upravenému
rozpočtu
r.
na udržení
související se
rozpočtu r. 2006 v rozpočtu r. 2006
(Fstávajícího
zvyšováním 2006
% (F/B*100)
v % (F/C*100)
B)
stavu
standardu

z toho:

Rozpočtový
Skutečnost k
výhled na rok
30.9. 2006
2007
Výdaje celkem

8 785 026
1 173 514
9 958 540

9 291 977
1 985 893
11 277 870

6 758 705
1 118 117
7 876 822

zdroje
9 909 155
342 716
10 251 871

výdaje
8 828 292
1 423 579
10 251 871

rozdíl
1 080 863
-1 080 863
0

9 060 255
1 297 561
10 357 816

8 828 292
1 423 579
10 251 871

v tis. Kč
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Celkem

G
H
Návrh rozpočtu na rok 2007

1

Výdaje
obligatorní

8 310 068
228 234
8 538 302

486 014
460 848
946 862

32 210
734 497
766 707

43 266
250 065
293 331

100,49
121,31
102,95

95,01
71,68
90,90
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

v tis. Kč
L

K

Návrh rozpočtu na rok 2007

ODBORY

Schválený
rozpočet na
rok 2006

Upravený
rozpočet po
rozpočtových
opatření
č. 9/2006

Rozdíl návrhu
Změna návrhu
Změna návrhu
rozpočtu na r.
rozpočtu r. 2007 rozpočtu r. 2007
Výdaje fakultativní
2007 a
proti
proti
schváleného
upravenému
schválenému
rozpočtu
r.
související se
na udržení
rozpočtu r. 2006 v rozpočtu r. 2006
(Fzvyšováním 2006
stávajícího
v % (F/C*100)
% (F/B*100)
B)

z toho:

Rozpočtový
Skutečnost k
výhled na rok
31. 8. 2006
2007
Výdaje celkem

Výdaje
obligatorní

standardu

stavu

Výdaje celkem
Běžné výdaje celkem
Kancelář hejtmana
Kancelář ředitele
Odbor ekonomický
Odbor informatiky a organizačních věcí
Odbor majetkový
Odbor legislativně právní
Odbor regionálního rozvoje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor kultury a památkové péče
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor investiční
Odbor hospodářské strategie kraje
Odbor evropských projektů
Kapitálové výdaje celkem
Oblast kanceláře hejtmana
Oblast kanceláře ředitele
Oblast ekonomická
Oblast informatiky a vnitřních věcí
Oblast majetková
Oblast regionálního rozvoje
Oblast územního plánování a stavebního řádu
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast
Oblast

školství, mládeže a tělovýchovy
kultury a památkové péče
sociálních věcí
zdravotnictví
dopravy a silničního hospodářství
životního prostředí a zemědělství
investiční
hospodářské strategie

EK 7.12.2006

9 958 540
8 785 026
46 792
239 382
171 160
0
19 301
3 397
28 791

11 277 870
9 291 977
75 035
232 095
64 592
13 153
23 227
3 265
66 836

7 876 822
6 758 705
28 392
151 489
24 193
10 421
13 520
1 188
45 810

10 357 816
9 060 255
47 919
237 950
202 149
13 752
21 031
10 405
30 362

10 251 871
8 828 292
80 659
242 444
306 675
13 752
28 493
2 353
29 039

8 538 302
8 310 068
67 350
223 643
10 565
12 334
28 161
2 253
702

946 862
486 014
12 730
9 651
296 110
1 288
50
100
23 417

766 707
32 210
579
9 150
0
130
282
0
4 920

293 331
43 266
33 867
3 062
135 515
13 752
9 192
-1 044
248

102,95
100,49
172,38
101,28
179,17
0,00
147,62
69,27
100,86

90,90
95,01
107,50
104,46
474,79
104,55
122,67
72,07
43,45

1 010

719

123

1 500

1 500

1 486

14

0

490

148,51

208,62

6 057 503
142 313
747 740
1 254 883
31 284
20 900
17 458
1 212
1 173 514
5 000
10 550
0
0
94 714
235 312

6 352 848
144 497
828 885
1 374 730
43 964
47 829
13 398
6 741
1 985 893
7 093
31 612
1 313
5 111
126 227
422 253

4 748 943
111 141
616 961
952 273
16 444
23 968
7 716
6 123
1 118 117
3 857
15 535
500
3 985
51 557
134 578

6 390 925
150 969
758 039
1 106 965
36 880
37 529
12 560
1 320
1 297 561
4 518
56 400
1 000
2 000
48 000
131 479

6 292 103
142 019
402 199
1 207 994
35 749
37 400
0
5 913
1 423 579
10 243
45 500
2 342
16 500
43 137
104 235

6 283 437
136 644
338 553
1 196 780
8 160
0
0
0
228 234
5 625
3 000
0
950
0
46 135

3 886
5 375
51 646
11 214
27 220
37 400
0
5 913
460 848
720
2 500
0
500
2 350
0

4 780
0
12 000
0
369
0
0
0
734 497
3 898
40 000
2 342
15 050
40 787
58 100

234 600
-294
-345 541
-46 889
4 465
16 500
-17 458
4 701
250 065
5 243
34 950
2 342
16 500
-51 577
-131 077

103,87
99,79
53,79
96,26
114,27
178,95
0,00
487,87
121,31
204,86
431,28
0,00
0,00
45,54
44,30

99,04
98,29
48,52
87,87
81,31
78,20
0,00
87,72
71,68
144,41
143,93
178,37
322,83
34,17
24,69

1 300

950

0

2 500

2 500

2 500

0

0

1 200

192,31

263,16

271 500
23 600
62 850
137 776
236 972
50 000
20 435

410 438
28 985
108 712
295 696
353 308
86 181
23 830

299 366
17 808
92 689
237 706
167 327
53 349
20 662

270 000
25 000
65 000
150 423
427 321
65 920
20 000

264 157
39 700
54 850
185 724
453 200
68 700
132 791

28 994
27 000
3 000
15 300
24 000
68 700
3 030

11 372
0
3 978
85 500
253 500
0
100 428

223 791
12 700
47 872
84 924
175 700
0
29 333

-7 343
16 100
-8 000
47 948
216 228
18 700
112 356

97,30
168,22
87,27
134,80
191,25
137,40
649,82

64,36
136,97
50,45
62,81
128,27
79,72
557,24

23 505

84 184

19 198

28 000

0

0

0

0

-23 505

0,00

0,00
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Transfery obecním školám na přímé náklady na rok 2007
Poř.č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Odvětvové
třídění (§)

3111

Č. org.

091201
091204
091205
091209
091211
091212
091213
091231
091234
091237
091239
091243
091244
091246
091247
091248
091252
091257
091258
091261
091262
091263
091264
091265
091271
091273
091276
091278
091281
091283
091284
091285
091286
091287
091288
091289
092202
092203
092204
092205
092206
092223
092232
092234
092237
092243
092244
092245
092246
092247
092248

Název zařízení

MŠ Arnoltice
MŠ Česká Kamenice, Palackého
MŠ Česká Kamenice, Komenského
MŠ Děčín II, Liliová
MŠ Děčín II, Riegrova
MŠ Děčín VI, Klostermannova
MŠ Děčín XXXII, Májová
MŠ Dobrná
MŠ Horní Habartice
MŠ Janov
MŠ Jílové
MŠ Malá Veleň - Jedlka
MŠ Malšovice
MŠ Těchlovice
MŠ Valkeřice
MŠ Velká Bukovina
MŠ Jiříkov
MŠ Lobendava
MŠ Mikulášovice
MŠ Rumburk, V Podhájí
MŠ Rumburk, Komenského
MŠ Rumburk, Sukova
MŠ Rumburk, Krásnolipská
MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře
MŠ Šluknov
MŠ Velký Šenov
MŠ Dolní Podluží
MŠ Horní Podluží
MŠ Jiřetín pod Jedlovou
MŠ Varnsdorf, Nezvalova
MŠ Varnsdorf, Seifertova
MŠ Varnsdorf, Pražská
MŠ Varnsdorf, Křižíkova
MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka
MŠ Varnsdorf, Poštovní
MŠ Varnsdorf, Národní
Mateřská škola Černovice 97
Mateřská škola Droužkovice, Rudé Armády č.p. 22
Mateřská škola Hora Svatého Šebestiána 88
Mateřská škola Hrušovany č.p. 15
Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335
Mateřská škola Jirkov, Smetanovy Sady 1558
Mateřská škola Zelená 63, Málkov
Mateřská škola Nezabylice 32
Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306
Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581
Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 1554
Mateřská škola Kadaň, Žitná 615
Mateřská škola Kadaň, Klášterecká 1557
Mateřská škola Kadaň, Husova 1337
Mateřská škola Kadaň, Na podlesí 1481

Návrh rozpočtu
2007

1 022
2 728
2 176
6 192
9 041
5 764
8 527
1 022
783
1 071
4 115
668
1 078
760
875
897
3 390
1 081
1 865
2 599
2 651
2 256
1 986
1 728
5 453
1 723
1 021
1 133
1 016
3 829
1 859
3 430
2 675
1 814
1 790
1 793
916
1 014
632
848
44 357
24 838
948
873
1 439
2 728
3 344
2 611
3 434
2 995
3 383
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Poř.č.

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Odvětvové
třídění (§)

Č. org.

092258
092259
092261
092262
092263
092275
092277
093207
093208
093219
093223
093224
093232
093235
093237
093239
093241
093246
093249
093251
093252
093253
093262
093269
093271
093272
093273
093274
093276
093281
093288
093289
093291
093292
093293
093299
093302
093303
093304
093305
093306
093307
093308
093309
094201
094204
094206
094208
094212
094215
094216
094217
094218

Název zařízení

Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lipová 570
Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Souběžná 205
Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540
Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Školní 518
Mateřská škola klášterec n. Ohří, Lesní 545
Mateřská škola Račetice 44
Mateřská škola Pohádka Vejprty, Přísečnická 1292
MŠ Libochovany
MŠ Litoměřice
MŠ Lovečkovice
MŠ Sukorady se školní jídelnou
MŠ Štětí
MŠ Čtyřlístek Terezín
MŠ Travčice
MŠ s jídelnou Úštěk
MŠ Velké Žernoseky
MŠ Vrutice
MŠ Libochovice
MŠ se školní jídelnou Poplze
MŠ Lovosice, Resslova
MŠ Lovosice, Sady pionýrů
MŠ Lovosice, Terezínská
MŠ Brouček Prackovice nad Labem
MŠ Chotěšov
MŠ Chotiměř
MŠ Křesín
MŠ se školní jídelnou Vchynice
MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky
MŠ Budyně nad Ohří
MŠ Horní Beřkovice
Masarykova MŠ Roudnice n.L., Dobrovského
MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory
MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina
MŠ Roudnice n.L., Školní
MŠ Písnička Roudnice n.L., Řipská
MŠ Straškov-Vodochody
MŠ se školní jídelnou Dušníky
MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem
MŠ Martiněves
MŠ Rohatce
MŠ Vědomice
MŠ Vrbice u Roudnice n.L.
MŠ Vražkov
MŠ Račiněves
MŠ Cítoliby
MŠ Dobroměřice
MŠ Hřivice
MŠ Chlumčany
MŠ Lenešice
MŠ Louny, Čs. armády
MŠ Louny, Dykova
MŠ Louny, Fügnerova
MŠ Louny, Kpt. Nálepky

Návrh rozpočtu
2007

3 943
3 109
3 317
4 292
2 562
1 037
2 525
892
26 880
900
874
9 179
3 126
737
3 165
854
675
2 905
1 037
3 382
3 703
2 864
1 063
846
668
775
641
1 257
1 542
2 250
1 511
3 708
3 125
3 327
3 750
995
749
1 099
777
1 057
1 085
836
775
1 014
1 182
1 519
981
883
1 564
2 003
1 929
2 333
2 147
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Poř.č.

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

Odvětvové
třídění (§)

Č. org.

094219
094221
094222
094231
094233
094235
094239
094242
094243
094246
094248
094251
094254
094255
094265
094269
094272
094273
094274
094275
094276
094277
094278
095201
095202
095203
095204
095224
095226
095227
095238
096201
096202
096203
096204
096205
096206
096207
096208
096209
096211
096212
096213
096214
096215
096228
096231
096232
096233
096234
096235
096239
096241

Název zařízení

MŠ Louny, Přemyslovců
MŠ Louny, Šafaříkova
MŠ Louny, V Domcích
MŠ Panenský Týnec
MŠ Peruc
MŠ Postoloprty
MŠ Ročov
MŠ Slavětín
MŠ Vrbno nad Lesy
MŠ Krásný Dvůr
MŠ Kryry
MŠ Lubenec
MŠ Podbořany, Bratří Čapků
MŠ Podbořany, Hlubanská
MŠ Měcholupy
MŠ Tuchořice
MŠ Žatec, Bratří Čapků
MŠ Žatec, Fügnerova 2051
MŠ Žatec, Fügnerova 260
MŠ Žatec, Otakara Březiny
MŠ Žatec, Podměstí
MŠ Žatec, Studentská
MŠ Žatec, U jezu
MŠ Most, Hutnická
MŠ Most, Sochorova
MŠ Most, Růžová
MŠ Most, Lidická
MŠ Obrnice
MŠ Lužice
MŠ Litvínov, Gorkého
MŠ Meziboří
MŠ Teplice, K. Čapka
MŠ Teplice, Hlávkova
MŠ Teplice, Jaselská
MŠ Teplice, Jugoslávská
MŠ Teplice, Moskevské nám.
MŠ Teplice, J. V. Sládka
MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská
MŠ Teplice, Josefa Suka
MŠ Teplice, Fr. Šrámka
MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená
MŠ Teplice, Josefa Ressla
MŠ Teplice, Na Stínadlech
MŠ Teplice, Na spojce
MŠ Teplice, Okrajová
MŠ Bystřany
MŠ Bžany, Hradiště
MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského
MŠ Dubí, Křižíkova
MŠ Cibuláček Dubí, Tovární
MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní
MŠ Duchcov, Tyršova
MŠ Duchcov, Husova

Návrh rozpočtu
2007

3 407
2 747
2 463
1 344
1 432
3 215
1 106
824
908
870
2 248
1 805
2 750
3 626
1 539
1 042
5 308
1 458
1 522
2 644
2 932
1 439
2 417
4 540
5 318
5 325
41 484
2 355
792
5 006
4 354
1 544
3 556
2 533
3 437
1 801
2 748
1 792
3 435
5 010
3 402
3 472
2 280
2 611
1 526
1 636
939
1 829
2 100
2 499
1 031
1 623
1 482
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Poř.č.

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Odvětvové
třídění (§)

Č. org.

096242
096243
096246
096247
096249
096251
096253
096254
096256
096257
096258
096265
096266
096267
096269
096271
096274
096276
096277
096281
096282
096283
096291
096293
096294
096295
097201
097202
097203
097204
097205
097206
097207
097208
097209
097211
097212
097213
097214
097215
097216
097217
097218
097219
097221
097222
097223
097224
097225
097226
097227
097228
097229

Název zařízení

MŠ Duchcov, Osecká
MŠ Duchcov, Velká okružní
MŠ Háj u Duchcova
MŠ Hrob, Verneřice
MŠ Jeníkov
MŠ Kostomlaty pod Milešovkou
MŠ Košťany, Sídliště-Střelná
MŠ Košťany, Husova
MŠ Zvoneček Krupka, Lípová
MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova
MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů
MŠ Lahošť
MŠ Modlany
MŠ Čtyřlístek Novosedlice
MŠ Osek, Hornická
MŠ Osek, Hrdlovská
MŠ Pastelka Proboštov
MŠ Rtyně nad Bílinou
MŠ Újezdeček
MŠ Bílina, Čapkova
MŠ Bílina, Síbova
MŠ Bílina, M.Švabinského
MŠ Hostomice
MŠ Hrobčice
MŠ Ledvice
MŠ Ohníč
Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského
MŠ U plavecké haly Ústí n.L., Na Spálence
MŠ Ústí n.L., Marxova
MŠ Ústí n.L., Škroupova
MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova
MŠ Ústí n.L., E.Destinové
MŠ Střekov Ústí n.L., Sukova
MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební
MŠ Sluníčko Ústí n.L., J.Jabůrkové
MŠ Zvoneček Ústí n.L., Školní
MŠ Skřivánek Ústí n.L., Stříbrnické Nivy
MŠ Ústí n.L., Karla IV.
MŠ Ústí n.L., Větrná
MŠ Stříbrníky Ústí n.L., Stříbrnická
MŠ Kameňáček Ústí n.L., Kamenná
MŠ Ústí n.L., Vinařská
MŠ Ústí n.L., Vojanova
MŠ Pomněnka Ústí n.L., Přemyslovců
MŠ Ústí n.L., 5.května
MŠ Motýlek Ústí n.L., Keplerova
MŠ Kytička Ústí n.L., Pod vodojemem
MŠ Neštěmice Ústí n.L., Mlýnská
MŠ Písnička Ústí n.L., Studentská
MŠ Vyhlídka Ústí n.L., Rozcestí
MŠ Pastelka Ústí n.L., Horní
MŠ Skalnička Ústí n.L., Peškova
MŠ Dobětice Ústí n.L., Rabasova

Návrh rozpočtu
2007

1 551
3 435
1 085
2 234
750
1 241
1 031
1 551
2 725
4 013
2 404
1 046
936
1 862
1 576
2 413
3 731
936
932
5 494
6 006
2 547
2 223
996
844
1 110
2 313
3 548
1 396
1 028
1 965
1 828
3 418
2 645
2 712
3 626
3 431
1 799
5 318
4 614
3 347
1 917
3 378
3 653
1 876
3 599
3 724
2 842
3 540
3 366
1 909
2 640
6 782
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Poř.č.

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

Odvětvové
třídění (§)

3112
3113

Č. org.

097252
097253
097258
097259
097262
097264
097267
097269
097271
097274
097276
097278
094228
094284
091202
091206
091214
091215
091216
091217
091218
091219
091221
091222
091223
091224
091225
091229
091232
091233
091236
091238
091241
091242
091245
091249
091298
091251
091253
091255
091256
091259
091266
091267
091268
091269
091272
091274
091275
091277
091279
091282
091291

Název zařízení

MŠ Dolní Zálezly
MŠ Chabařovice
MŠ Chlumec, Muchova
MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská
MŠ Chuderov
MŠ Hvězdička Malé Březno
MŠ Dráček Povrly - Neštědice
MŠ Dubice
MŠ Řehlovice
MŠ Trmice
MŠ Velké Březno
MŠ Velké Chvojno
Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny
Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec
ZŠ Benešov nad Pl.
ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice
ZŠ Děčín I, Komenského nám.
ZŠ Děčín II, Kamenická
ZŠ Děčín II, Vrchlického
ZŠ Děčín III, Březová
ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.
ZŠ Děčín VI, Na Stráni
ZŠ Děčín VI, Školní
ZŠ Děčín VIII, Vojanova
ZŠ Děčín IX, Na Pěšině
ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů
ZŠ Děčín XXXII, Míru
ZŠ Dobkovice
ZŠ a MŠ Dolní Habartice
ZŠ a MŠ Heřmanov
ZŠ Huntířov
ZŠ Jetřichovice
ZŠ Jílové
ZŠ Ludvíkovice
ZŠ Markvartice
ZŠ Verneřice
ZŠ Malšovice
ZŠ Dolní Poustevna
ZŠ Jiříkov
ZŠ Krásná Lípa
ZŠ a MŠ Lipová
ZŠ Mikulášovice
ZŠ Rumburk, Tyršova
ZŠ Rumburk, U Nemocnice
ZŠ Rumburk, V. Kováře
ZŠ Staré Křečany
ZŠ Šluknov
ZŠ Velký Šenov
ZŠ Vilémov
ZŠ Dolní Podluží
ZŠ Chřibská
ZŠ Rybniště
ZŠ Varnsdorf, Seifertova

Návrh rozpočtu
2007

960
2 244
1 584
3 122
1 146
956
1 054
1 074
1 172
2 191
1 826
935
4 295
4 188
17 948
16 014
17 946
15 331
14 895
15 852
17 695
12 350
23 530
16 568
17 319
6 453
16 579
2 737
2 387
1 346
3 057
1 150
15 216
3 348
7 367
6 992
1 399
8 956
10 992
15 054
2 343
7 238
13 379
15 227
3 801
3 147
15 079
9 648
3 327
7 796
8 231
3 088
12 829
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Poř.č.

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

Odvětvové
třídění (§)

Č. org.

091292
091293
091294
091295
092201
092207
092208
092209
092211
092212
092213
092214
092215
092216
092224
092225
092226
092227
092235
092236
092238
092241
092242
092249
092251
092252
092253
092264
092265
092266
092271
092273
092274
092276
092278
092282
093201
093202
093203
093204
093205
093206
093209
093211
093212
093213
093214
093215
093221
093222
093225
093226
093227

Název zařízení

ZŠ Varnsdorf, Edisonova
ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše
ZŠ Varnsdorf, Bratislavská
ZŠ Varnsdorf, Karlova
Základní škola Březno, Švermova 367
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
Základní škola Chomutov, Písečná 5144
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Školní 1480
Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3675
Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563
Základní škola Jirkov, Studentská 1427
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151
Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675
Základní škola Spořice, Nám. Gen. Svobody 78
Základní škola Strupčice
Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363
Základní škola Vysoká Pec, Julia Fučíka 40
Základní škola Chbany
Základní škola Kadaň, Školní 1479
Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102
Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683
Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480
Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676
Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519
Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská 447
ZŠ sgt. J.C.Kluttze Kovářská, J. Švermy 445,
Základní škola Mašťov
Základní škola Perštejn, Hlavní 57
Základní škola Radonice 165
Základní škola Vejprty, Moskevská 723/2
Základní škola Vilémov
ZŠ Bohušovice nad Ohří
ZŠ Brňany
ZŠ Brozany nad Ohří
ZŠ Hoštka
ZŠ Křešice
ZŠ Liběšice
ZŠ Litoměřice, Na Valech
ZŠ Litoměřice, B. Němcové
Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova
ZŠ Litoměřice, U Stadionu
ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
ZŠ Litoměřice, Ladova
ZŠ Ploskovice
ZŠ Polepy
ZŠ Štětí, 9. května
ZŠ Štětí, Školní
ZŠ Štětí, Ostrovní

Návrh rozpočtu
2007

12 776
9 504
4 568
5 972
7 198
21 561
18 569
12 710
16 588
14 786
15 985
15 268
11 249
18 378
13 111
15 570
13 326
27 918
3 441
5 959
6 106
1 508
2 625
14 319
12 326
12 047
11 017
20 248
13 752
12 666
6 231
3 199
6 501
7 607
8 878
5 998
7 872
922
8 297
8 410
2 955
8 777
11 518
12 988
11 499
13 256
13 855
11 903
7 383
8 318
6 624
11 973
11 376
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Poř.č.

317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

Odvětvové
třídění (§)

Č. org.

093233
093234
093238
093242
093243
093244
093245
093247
093254
093255
093256
093261
093263
093264
093265
093266
093267
093268
093275
093277
093279
093282
093283
093284
093285
093286
093287
093294
093295
093296
093301
094202
094203
094205
094209
094211
094213
094214
094223
094224
094225
094226
094227
094232
094234
094236
094241
094244
094245
094247
094249
094252
094253

Název zařízení

ZŠ Terezín
ZŠ České Kopisty
ZŠ Úštěk
Masarykova ZŠ Žalhostice
ZŠ Žitenice
ZŠ Čížkovice
ZŠ Klapý
ZŠ a ZUŠ Libochovice
ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355
ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4
ZŠ Lovosice, Všehrdova
ZŠ Podsedice
ZŠ Prackovice nad Labem
ZŠ a MŠ Radovesice
ZŠ Sulejovice
ZŠ Třebenice
ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice
ZŠ Velemín
ZŠ Bechlín
ZŠ Budyně nad Ohří
ZŠ Doksany
ZŠ Horní Beřkovice
ZŠ T.G.Masaryka Krabčice
ZŠ Libotenice
ZŠ Chodouny
ZŠ s MŠ Mšené-lázně
ZŠ Mnetěš
ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka
ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova
ZŠ Roudnice n.L., Školní
ZŠ Straškov-Vodochody
ZŠ Cítoliby
ZŠ a MŠ Černčice
ZŠ Domoušice
ZŠ Zeměchy
ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří
ZŠ Lenešice
ZŠ Libčeves
ZŠ Louny, 28. října
ZŠ Komenského Louny, Pražská
ZŠ Louny, Prokopa Holého
ZŠ Louny, Přemyslovců
ZŠ Louny, Školní
ZŠ Panenský Týnec
ZŠ Peruc
ZŠ Postoloprty
ZŠ Ročov
ZŠ Blatno
ZŠ Blšany
ZŠ Krásný Dvůr
ZŠ Kryry
Masarykova ZŠ Lubenec
ZŠ Petrohrad, Černčice

Návrh rozpočtu
2007

12 209
1 507
7 588
6 174
1 548
6 243
1 976
17 755
14 961
11 558
6 917
1 747
876
1 977
2 646
9 887
7 041
6 559
4 041
6 329
809
6 746
2 474
1 767
1 628
9 369
1 509
15 927
21 334
14 978
8 845
2 644
10 735
1 767
2 576
1 434
6 683
1 484
13 064
16 299
16 820
11 529
14 501
3 690
6 073
17 645
1 368
1 673
880
5 869
9 449
7 456
1 827
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Poř.č.

370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

Odvětvové
třídění (§)

Č. org.

094256
094257
094261
094262
094263
094264
094266
094267
094268
094271
094279
094281
094282
094283
095205
095206
095207
095208
095209
095211
095212
095213
095214
095215
095216
095218
095222
095223
095225
095228
095229
095231
095232
095233
095239
095241
095242
095243
095244
096216
096217
096218
096219
096221
096222
096223
096224
096225
096226
096229
096236
096237
096244

Název zařízení

ZŠ Podbořany, Husova 276
ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445
ZŠ Vroutek
ZŠ Bitozeves
ZŠ Liběšice
ZŠ Lipenec
ZŠ Měcholupy
ZŠ Nové Sedlo
ZŠ a MŠ Staňkovice
ZŠ Tuchořice
ZŠ Žatec, Jižní
ZŠ Žatec, Komenského alej
ZŠ Žatec, Petra Bezruče
ZŠ Žatec, nám. 28. října
ZŠ Most, Svážná
ZŠ Most, U stadionu
ZŠ Most, V.Talicha
ZŠ Most, Zlanická
ZŠ Most, Jakuba Arbese
ZŠ Most, V. Nezvala
ZŠ Most, ZD.Štěpánka
ZŠ Most, Obránců míru
ZŠ Most, Rozmarýnova
ZŠ Most, J.A.Komenského
ZŠ Most, Albrechtická
ZŠ Most, Okružní 1235
ZŠ Braňany
ZŠ Bečov
ZŠ Obrnice
ZŠ Litvínov, Ruská
ZŠ s rozš.vyuč.jazyků a mat. Litvínov
ZŠ Litvínov, Šafaříkova
ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství
ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická
ZŠ Meziboří
ZŠ Lom
ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny
Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
ZŠ Louka
ZŠ Teplice 2, Edisonova
ZŠ Teplice, Na Stínadlech
ZŠ Teplice, M. Švabinského
ZŠ Teplice, U Nových lázní
ZŠ Teplice, Koperníkova
ZŠ s rozš.výuk.hud.výchovy Teplice, Maršovská
ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská
ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám.
ZŠ s rozš.výukou mat. a přírodověd.předmětů Teplice, Buzulucká
ZŠ Teplice, Plynárenská
ZŠ Bystřany
ZŠ Dubí 1, Školní nám.
ZŠ Dubí 2, Tovární
ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty

Návrh rozpočtu
2007

13 474
10 208
6 984
3 148
2 822
4 608
5 705
974
2 751
1 330
18 737
19 794
13 529
9 260
12 699
16 671
15 597
12 409
17 251
14 652
18 071
15 676
22 865
17 448
16 887
19 480
6 678
8 655
10 335
29 050
21 616
10 935
27 499
10 833
10 543
10 407
5 834
7 826
3 129
18 312
9 505
9 477
14 459
13 022
17 700
17 856
16 645
21 516
17 609
6 159
8 081
6 996
13 549
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Poř.č.

423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

Odvětvové
třídění (§)

3114

Č. org.

096245
096248
096252
096255
096259
096261
096262
096268
096272
096275
096278
096279
096284
096285
096286
096292
097231
097232
097233
097234
097235
097236
097237
097238
097239
097241
097242
097243
097244
097245
097246
097247
097248
097249
097251
097254
097261
097263
097265
097266
097268
097272
097273
097275
097277
097279
092218
092221
092222
092228
092254
092257
092267

Název zařízení

ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická
ZŠ Hrob
ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou
ZŠ Košťany
ZŠ Krupka, Teplická
Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova
ZŠ Krupka, Karla Čapka
ZŠ Novosedlice
ZŠ Osek
ZŠ Proboštov
ZŠ Zabrušany
ZŠ Žalany
ZŠ Bílina, Aléská
ZŠ Bílina, Za Chlumem
ZŠ Bílina, Lidická
ZŠ Hostomice
ZŠ Ústí n.L.., Palachova
ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské
ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí
ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova
ZŠ Ústí n.L., Karla IV.
ZŠ Ústí n.L., SNP
ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova
ZŠ Ústí n.L., České mládeže
ZŠ Ústí n.L., Mírová
ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická
ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová
ZŠ Ústí n.L., Vinařská
ZŠ Ústí n.L., Anežky České
ZŠ Ústí n.L., Neštěmická
ZŠ Ústí n.L., Pod Vodojemem
ZŠ Ústí n.L., Hlavní
ZŠ Ústí n.L., Rabasova
ZŠ Ústí n.L., Hluboká
ZŠ a MŠ Ústí n.L. - Brná, Jitřní
ZŠ Chabařovice
ZŠ Chlumec
ZŠ Libouchec
ZŠ Malečov
ZŠ Petrovice
ZŠ Povrly
ZŠ Řehlovice
ZŠ Tisá
ZŠ Trmice
ZŠ Velké Březno
ZŠ Velké Chvojno
Zvláštní škola Chomutov, 17. listopadu
Spec. Zš a MŠ při nemocnici Chomutov, Kochova 1185
PŠ a MŠ Chomutov, Palachova 4881
Zvláštní škola Jirkov, Mostecká 309
Zvláštní škola Kadaň, Chomutovská 1289
Spec. ZŠ Kadaň, Golovinova 1559
Zvláštní škola Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269

Návrh rozpočtu
2007

7 639
6 117
3 890
7 378
14 010
19 540
14 063
7 089
14 408
6 674
3 126
7 481
14 988
18 096
13 761
8 828
14 030
20 190
7 520
13 044
11 174
22 248
14 903
13 719
18 917
21 219
12 127
11 618
18 483
10 839
14 390
15 223
15 645
17 095
4 808
7 245
12 250
9 004
2 367
3 196
9 859
2 132
6 111
8 785
10 219
1 892
22 753
1 774
9 104
6 002
6 568
680
7 100
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Poř.č.

476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

Odvětvové
třídění (§)

3122
3141

3231

3421

Č. org.

092279
094258
094285
097255
093248
095237
091203
091227
091228
091254
091296
091297
093217
093229
093258
093278
096227
096238
096287
097257
091207
092219
092229
092255
092268
092281
093218
093231
093259
093298
094229
094237
094259
094286
095219
095221
095234
096264
096289
097256
091208
091226
092231
092256
092269
093216
093228
093257
093297
094238
096263
096273
096288

Název zařízení

ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7
ZvŠ Podbořany
ZvŠ Žatec
ZvŠ Chabařovice
SOŠ Libochovice
SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov
ŠJ Benešov nad Pl.
ŠJ Děčín I, Sládkova
ŠJ Děčín IV, Jungmannova
ŠJ Jiříkov
Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše
Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova
Centrální ŠJ Litoměřice
Centrální ŠJ Štětí
Centrální ŠJ Lovosice
Jídelna Budyně nad Ohří
Jídelna Teplice, Jankovcova
Jídelna Dubí1
Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní
Jídelna Chabařovice
ZUŠ Česká Kamenice
ZUŠ Chomutov, nám. T.G. Masaryka 1626
ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267
ZUŠ Kadaň, J. Švermy 474
ZUŠ Klášterec n. Ohří, Komenského 677
ZUŠ Vejprty, Martinská 1
ZUŠ Litoměřice
ZUŠ Štětí
ZUŠ Lovosice
ZUŠ Roudnice n.L.
ZUŠ Louny
ZUŠ Postoloprty
ZUŠ Podbořany
ZUŠ Žatec
ZUŠ Most, Obránců míru
ZUŠ Most, Moskevská
ZUŠ Litvínov - Chudeřín
ZUŠ Krupka
ZUŠ Bílina
ZUŠ Chabařovice
Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice
DDM Děčín IV
DDM Jirkov, Gen. Svobody 1691
DDM Kadaň, Jana Roháče 1381
DDM Klášterec n. Ohří, Souběžná 205
DDM Litoměřice
DDM Štětí
DDM ELKO Lovosice
DDM Trend Roudnice n.L.
DDM Postoloprty
DDM Krupka
DDM Osek
DDM Bílina

Návrh rozpočtu
2007

6 162
5 607
13 224
3 793
3 295
9 664
1 151
3 626
1 433
818
2 846
2 217
11 300
2 688
3 284
784
1 654
562
923
1 001
3 270
8 653
8 126
4 353
4 872
2 016
9 888
2 042
6 628
7 865
7 045
2 225
3 026
6 456
13 058
3 382
8 831
2 936
2 922
3 709
3 403
4 261
1 927
1 944
1 538
1 946
1 147
787
1 899
1 127
2 059
1 560
2 261
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Poř.č.

Odvětvové
třídění (§)

Č. org.

Název zařízení

CELKEM

Návrh rozpočtu
2007

3 432 821
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Zásady

pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva
Ústeckého kraje
schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/17/2003 dne 26.03.2003 ve znění
změn schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……… dne ………
Vydané v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. s) zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění,

___________________________________________________________________________
I.
Tuzemské pracovní cesty
1. Pravidelným pracovištěm členů Zastupitelstva Ústeckého kraje je Ústí nad Labem.
Neuvolněným členům zastupitelstva přísluší náhrady při pracovní cestě z místa, ze kterého se k
výkonu funkce dostavují (místo trvalého pobytu nebo výkonu práce).
2. Na pracovní služební cesty členy zastupitelstva vysílá:
- hejtman, případně náměstek a zástupce hejtmana v nepřítomnosti hejtmana
- náměstci hejtmana nebo uvolnění členové zastupitelstva, kteří jsou pověřeni dílčím koncepčním
vedením (pro ostatní členy rady a zastupitelstva)
Zastupitelé jsou oprávněni při pracovní služební cestě použít soukromé motorové vozidlo
v případě jednání orgánů kraje. V ostatních případech pouze jako výjimku v případě, že není
možno použít služební vozidlo kraje případně není možno použít veřejný dopravní prostředek.
3. V souladu s ustanovením §176 odst.1 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění,
je výše stravného stanovena následně:
a) trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 65,-- Kč
b) trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin 100,-- Kč
c) trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 155,-- Kč
Pokud je členu Zastupitelstva Ústeckého kraje na pracovní cestě zabezpečeno částečně bezplatné
stravování, krátí se výše uvedené stravné dle § 163 odst.2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce takto:
- 70% stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
- 35% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
- 25% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
4. Členům zastupitelstva náleží při pracovní cestě náhrada prokázaných jízdních výdajů.
V případě použití soukromého silničního vozidla je nezbytné předložení dokladů prokazujících
existenci zákonného a havarijního pojištění, jinak bude poskytnuta náhrada ve výši odpovídající
ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy. Náhrady při použití
silničního vozidla se řídí §175 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
5. Neprokáže-li člen zastupitelstva cenu pohonné hmoty, vychází se pro výpočet náhrady z
průměrných cen pohonných hmot stanovených v příslušném právním předpise.
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II.
Zahraniční pracovní cesty
1. Na zahraniční pracovní cesty členy Zastupitelstva Ústeckého kraje vysílá hejtman nebo
náměstek a zástupce hejtmana v nepřítomnosti hejtmana.
2. Zahraniční pracovní cestu člena zastupitelstva delší než 2 dny schvaluje Rada Ústeckého kraje.
3. Stravné je členům zastupitelstva poskytováno dle § 179 odst.1 zákona 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve výši základních sazeb stanovené prováděcím právním předpisem a stanoví se
následovně:
- trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni déle než 12 hodin, poskytne se
základní sazba stravného
- trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni déle než 6 hodin, nejvýše však 12
hodin, poskytne se poloviční výše základní sazby stravného
- trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni méně než 6 hodin, avšak alespoň
hodinu, poskytne se čtvrtinová výše základní sazby stravného
4.Dle § 179 odst.2 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, je hejtmanovi (statutární orgán) a jeho
zástupci navýšeno zahraniční stravné o 15% základní sazby.
5. Pokud je členu Zastupitelstva Ústeckého kraje na zahraniční pracovní cestě zabezpečeno
částečně bezplatné stravování, krátí se výše uvedené stravné dle § 170 odst.5 zákona č. 262/2006
Sb., zákoníku práce takto:
- 25% základní sazby za každé uvedené jídlo
- 35%, jde-li o zahraniční stravné v poloviční výši základní sazby
- 70%, jde-li o zahraniční stravné ve čtvrtinové výši základní sazby
6. V souladu s § 180 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je členům zastupitelstva
poskytováno kapesné ve výši 40 % stravného poskytnutého členům zastupitelstva podle § 170
odst. 3 a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
III.
Společná ustanovení
1. Ostatní podmínky poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách stanoví Zákoník práce č.
262/2006 Sb,. v platném znění
2. Zastupitelé jsou povinni po ukončení pracovní cesty vyúčtovat náhrady bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů po jejím ukončení. Kontrolu správnosti vyúčtování
náhrad a jejich výplatu zajišťuje Organizační odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje.
3. Vyplacení záloh na cestovní náhrady povoluje ten, kdo pracovní cestu schvaluje současně s
vysláním na pracovní cestu. Další zálohu na cestovní náhrady lze poskytnout až po vyúčtování
dříve poskytnuté zálohy.
V Ústí nad Labem, dne ……………………….

Ing. Jiří Š u l c
hejtman Ústeckého kraje
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 1267/2006
ze dne 22.11.2006
Číslo prodávajícího :
Číslo kupujícího :
Smluvní strany
Prodávající :
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 882733379/0800, v.s. 411
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 407 / 47 5200 245
e-mail
: simak.j@kr-ustecky.cz

a
Kupující:
SEMPLEX s.r.o.
se sídlem
zastoupena
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Sokolská 2, 436 01 Litvínov, Šumná
Vladislavem Dundrem, jednatelem společnosti
25467425
CZ 25467425
Komerční banka, a.s., pobočka Litvínov
číslo účtu : 27-4794790267/0100
Zástupce pro věcná jednání :
Vladislav Dundr, jednatel společnosti
telefon
: 777 297 900

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1
KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. 1267/2006 ZE DNE 22.11.2006

Příloha č. 19 k usnesení č. 83/17Z/2006
I.
Smluvní strany uzavřely dne 22.11.2006 kupní smlouvu k prodeji souboru nemovitého v k.ú. Fláje
zapsaných na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro
Ústecký kraj a movitého majetku specifikovaného znaleckým posudkem č. 424/2460/2006 ze dne
31.7.2006 znalce ENI CONSULT spol. s r.o. Uvedená kupní smlouva je prodávajícím evidována
pod číslem 1267/2006.
II.
Smluvní strany se dohodly na změně znění kupní smlouvy uvedené v článku I. tohoto dodatku
následovně:
a) Ujednání článku III. kupní smlouvy se ruší a nahrazuje textem takto:
„1. Smluvní strany si za převod souboru nemovitého a movitého majetku, který je předmětem
převodu sjednávají kupní cenu ve výši 6,000.000,- Kč (slovy: šestmilionůkorunčeských).
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, pod VS
411 do 31.3.2007.
3. Pro případ, že kupující nezaplatí kupní cenu do 31.3.2007, dohodly se smluvní strany, že je
kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč.“
b) Ujednání článku VII. kupní smlouvy se doplňuje o nový bod 3 takto:
„Smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí prodávajícímu finanční obnos odpovídající svojí
výší nákladům, které prodávající skutečně a účelně vynaloží ode dne 15.12.2006 do dne, kdy dojde
k úplnému uhrazení kupní ceny, v souvislosti s provozováním předmětu prodeje, tj. areálu na
Flájích, tzn. zejména spotřebu el. energie, materiálu, služby, mzdové náklady, pojistné aj.. Úhradu
provede kupující na základě vyúčtování prodávajícího do 10 kalendářních dní ode dne jeho
doručení bezhotovostní platbou na účet prodávajícího.“
III.
Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
............................... ze dne 20.12.2006.
IV.
Tento dodatek č. 1 se sepisuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, přičemž kupující obdrží
jedno vyhotovení, prodávající dvě vyhotovení a čtyři vyhotovení jsou určena pro potřeby
katastrálního úřadu. Prvopis dodatku č. 1 obsahuje úřední ověření podpisu prodávajícího a
kupujícího.
Vztahy mezi smluvními stranami se řídí občanským zákoníkem a obecně závaznými právními
předpisy, které s ním souvisí.
V …………….. dne …………………

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

………………………………………………
SEMPLEX s.r.o.
Vladislav Dundr, jednatel společnosti

Příloha č. 20 k usnesení č. 84/17Z/2006

Čerpání I. tranže úvěru
1
poř.č.

název akce

Příloha č.

Schválené
náklady v ZÚK
21. 6. 2006

Předpokládané
náklady - změna
plnění

tis. Kč

tis. Kč

čerpání úvěru
r. 2006
tis. Kč

r.2007
tis. Kč

zbývá k
dokončení
stavby
tis. Kč

Oblast dopravy
1. REKO mostu ev.č. 263-020 Rumburk
2. REKO silnice II/223, II/224 Křímov - Vejprty
3. REKO silnice II/118, Budyně n.O.-Mšené Lázně
REKO mostu ev.č. 237-025 Libochovice (dokončení 08/2007, 6. mil. Kč v
4. rozpočtu ÚK 2007 oblast DS)

15000
80000
20000

14800
94000
20000

14800
1500
0

0
92500
20000

0
0
0

30000

5. REKO silnice II/261 Ústí nad Labem - Děčín

50000

6. Okružní křižovatka Na Valech-Masarykova Ltm
7. II/225 most Libočany (nově zařazená akce)

21000
25000

31000
3500
46600
1000
20100
25000

2000
3000
0
800
0
0

23000
500
46600
200
20100
25000

6000
0
0
0
0
0

241000

256000

22100

227900

celkem oblast dopravy

6000

250000
Oblast zdravotnictví

8. Rekonstrukce stravovacího provozu Nemocnice Most

14500

18000

celkem zdravotnictví

14500

18000

celkem čerpání I. tranže úvěru

0

18000

0

18000

0
0

18000

255500

274000

22100

245900

268000

6000

