Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 20. září 2006 od 10:10 hodin do 15:55 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/15Z/2006
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
upravený program 15. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
(Hlasování: 47 – 0 – 3)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 2/15Z/2006
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
návrhovou a volební komisi ve složení:
Ing. Jan Řehák (ODS), předseda
PaedDr. Václav Homolka (KSČM)
Petr Husák (ČSSD)
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 3/15Z/2006
Schválení ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
ověřovatele zápisu a usnesení ze 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje:
Ing. René Budjač (ODS)
JUDr. Jan Michalec (KSČM)
(Hlasování: 52 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 4/15Z/2006
Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.52/12Z/2006 ze dne 21.6. 2006
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
tiskovou opravu usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 52/12Z/2006 bod A) ze dne
21.6.2006, a to zrušení slova „doporučuje“ v prvním řádku a slov „Zastupitelstvu Ústeckého
kraje“ v druhém řádku bodu A) usnesení a nahrazení slova „rozhodnout“ slovem „rozhoduje“ ve
třetím řádku bodu A) usnesení.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 5/15Z/2006
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje
z I. volebního období 2000 – 2004
1. Usnesení č. 39/19/2003 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
2. Usnesení č. 33/22/2003 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
3. Usnesení č. 21/25/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
4. Usnesení č. 42/26/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 29/2/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
2. Usnesení č. 34/6Z/2005 „Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“ – teze programu
zlepšování zdraví obyvatel Ústeckého kraje
3. Usnesení č. 30/7Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
4. Usnesení č. 45/7Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
5. Usnesení č. 47/7Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
6. Usnesení č. 54/7Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
7. Usnesení č. 62/7Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
8. Usnesení č. 14/9Z/2005 Informace o postupu plnění usnesení týkajícího se integrace obcí
9. Usnesení č. 53/9Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
10. Usnesení č. 21/10Z/2006 Zabezpečení nákupu akcií Regionální rozvojové agentury
Ústeckého kraje, a.s.
11. Usnesení č. 25/10Z/2006 Schválení dodatku 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, kterým se mění termín provedení prací a účel
dotace na žádost vlastníka kulturní památky
12. Usnesení č. 43/10Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
13. Usnesení č. 44/10Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
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14. Usnesení č. 59/10Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
15. Usnesení č. 21/11Z/2006 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
– rozdělení dotace
16. Usnesení č. 25/11Z/2006/C)1.,2. Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky „Poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj“
17. Usnesení č. 27/11Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
18. Usnesení č. 29/11Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
19. Usnesení č. 30/11Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
20. Usnesení č. 31/11Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
21. Usnesení č. 36/11Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
22. Usnesení č. 37/11Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
23. Usnesení č. 39/11Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
24. Usnesení č. 40/11Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
25. Usnesení č. 41/11Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
26. Usnesení č. 47/11Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
27. Usnesení č. 48/11Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
28. Usnesení č. 59/11Z/2006 Výsledek kontroly (Rekonstrukce a přístavba DD Ústí nad Labem –
Střekov)
29. Usnesení č. 11/12Z/2006 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
30. Usnesení č. 13/12Z/2006 Odvolání stávajících členů Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad a volba nových členů výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
31. Usnesení č. 14/12Z/2006 Průmyslová zóna Triangle
32. Usnesení č. 28/12Z/2006 Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 78/KP/2005
uzavřené dne 24. 8. 2005, kterým se mění termín provedení prací na žádost vlastníka
kulturní památky
33. Usnesení č. 29/12Z/2006 Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 86/KP/2005
uzavřené dne 24. 8. 2005, kterým se mění termín provedení prací na žádost vlastníka
kulturní památky
34. Usnesení č. 33/12Z/2006 Hodnocení žádostí o dotaci v dotačním programu „Podpora sociálně
zdravotních programů 2006“
35. Usnesení č. 51/12Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
36. Usnesení č. 53/12Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
37. Usnesení č. 6/14Z/2006 Průmyslová zóna Triangle
B ) s chval uje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 21/24/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2007
2. Usnesení č. 32/4Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2006
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Usnesení č. 26/5Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2007
Usnesení č. 88/6Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2006
Usnesení č. 59/7Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2006
Usnesení č. 47/8Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2007
Usnesení č. 52/8Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2007
Usnesení č. 54/8Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2006
Usnesení č. 49/9Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2007
Usnesení č. 59/9Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2006
Usnesení č. 51/10Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.10.2006
Usnesení č. 57/10Z/2006 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 30.9.2006
Usnesení č. 14/11Z/2006 Členství Ústeckého kraje v Síti evropských chemických regionů na
30.11.2006

(Hlasování: 51 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 6/15Z/2006
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 12. 7. 2006 do 14. 8. 2006.
(Hlasování: 47 – 0 – 1)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 7/15Z/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: 51 – 0 – 1)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 8/15Z/2006
Žádost města Žatec o finanční příspěvek na Dočesnou 2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ro zho d lo
o neposkytnutí finančního daru dle § 36 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, městu Žatec na Dočesnou 2006 z účelových finančních
prostředků v rámci rozpočtu kanceláře hejtmana.
Kancelář hejtmana
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položka 5901 – rezerva na „Podporu aktivit nestátních neziskových organizací a občanských sdružení,
která nelze přiřadit k žádnému resortu“
(Hlasování: 40 – 1 – 11)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 9/15Z/2006
Schválení Společného prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Vládním prezidiem Chemnitz,
Vládním prezidiem Dresden a Svobodným státem Sasko
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
podle ust. § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Společné prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Vládním
prezidiem Chemnitz, Vládním prezidiem Dresden a Svobodným státem Sasko.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 10/15Z/2006
Žádost Městských kulturních zařízení v Litoměřicích o finanční příspěvek na litoměřické Vinobraní
2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ro zho d lo
o neposkytnutí finančního daru dle § 36 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Městským kulturním zařízením v Litoměřicích na
litoměřické 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: 37 – 0 – 13)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 11/15Z/2006
Schválení Memoranda mezi Ústeckým krajem a městem Calgary (Kanada)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) schvaluje
podle ust. § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Memorandum mezi Ústeckým krajem a městem Calgary (Kanada).
B) bere na vědomí
informaci o Kanadě, provincii Alberta a městě Calgary.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 12/15Z/2006
Návrh udělených odměn obcím vyhodnoceným v krajském kole soutěže Vesnice roku 2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
udělení odměn obcím vyhodnoceným v krajském kole soutěže Vesnice roku 2006 ve výši:
Brozany nad Ohří 70 tis. Kč
Chotiněves 50 tis. Kč
Hoštka 50 tis. Kč
Vědomice 50 tis. Kč
Libochovany 20 tis. Kč
Zubrnice 20 tis. Kč
Libotenice 20 tis. Kč
Vědomice 20 tis. Kč
Líšťany 10 tis. Kč
Mašťov 10 tis. Kč
Veliká Ves 10 tis. Kč
dle § 36, odst.1 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v celkové výši 330 000 Kč,
z toho 210 000 Kč z účelových finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře hejtmana a 120 000
Kč z rezervy odboru regionálního.
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 13/15Z/2006
Dary pro složky IZS na území Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) sc hvaluje
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
zastoupená plk. ing. Jaroslavem Novotným, ředitelem Krajského ředitelství Hasičského
záchranného sboru v Ústí nad Labem.
Předmět daru :
- 10 ks notebooků HP Compaq nx6110 – model ES431 ES
(+ MS Windows XP Pro OEM, MS Office SB2003 OEM, brašna)
Celková cena daru činí 317.123,- Kč včetně DPH.
2) Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7
IČ: 00007064
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zastoupená plk. JUDr. Jiřím Vorálkem, ředitelem Policie ČR, Správa Severočeského kraje Ústí
nad Labem.
Předmět daru :
- 7 ks notebooků HP Compaq nx6110 – model ES431 ES
(+ MS Windows XP Pro OEM, MS Office SB2003 OEM, brašna)
Celková cena daru činí 221.986,- 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, příspěvkové organizace
Předmět daru :
- 9 ks notebooků HP Compaq nx6110 – model ES431 ES
(+ MS Windows XP Pro OEM, MS Office SB2003 OEM, brašna)
- 1 ks výměnná kontejnerová skříňová nástavba
- 1 ks licence informačního systému WAK KIS pro krizové a havarijní plánování
Celková cena daru činí 755.516,- Kč včetně DPH.
B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci tohoto usnesení
Termín: 20. 10. 2006
(Hlasování: 51 – 0 – 0 )

Návrh byl přijat

Usnesení č. 14/15Z/2006
Informace o řešení podnětu pana Jiřího Krejzy ml. dle usn. č. 5/12Z/2006 Zastupitelstva Ústeckého
kraje ze dne 21.6.2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Informaci ve věci podnětu pana Jiřího Krejzy ml. dle usn. č. 5/12Z/2006 ZÚK dne 21.6.2006,
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
(Hlasování: 46 – 0 – 2)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 15/15Z/2006
Zvýšení základního kapitálu společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.
Návrh nových členů představenstva společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.
Změna stanov společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r ozhoduje
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dle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o peněžím vkladu do společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s. se sídlem Trmice,
Gogolova 13, PSČ 400 04, IČ: 25488627, ve výši 500 000,- Kč
B) n a v r h u j e
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tyto zástupce kraje za členy představenstva společnosti IDS Ústeckého kraje,
a.s. se sídlem Trmice, Gogolova 13, PSČ 400 04, IČ: 25488627:
a) JUDr. Magdalenu Tlustou, r.č. 535620/158 bytem Bezručova 2897, 276 01 Mělník
b) Ing. Stanislav Dostál, r.č. 551017/2360, bytem K.H.Máchy 349, 434 01 Most
c) Ing. Jindřich Šimák, 650508/0857, Resslova 841/17, 400 01 Ústí nad Labem
C ) s chval uje
dle ustanovení dle § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu stanov společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s. se sídlem Trmice,
Gogolova 13, PSČ 400 04, IČ: 25488627, jejímž předmětem je:
a) změna sídla společnosti takto: Ústí nad Labem
b) zrušení textu celého odst. (1) článku 17 stanov společnosti a jeho nahrazení následujícím zněním
„Zasedání představenstva se konají dle potřeby (to je mimořádné zasedání), nejméně však jednou
za šest měsíců (to je řádné zasedání)“,
c) zrušení textu celého odst. (1) článku 21 stanov společnosti a jeho nahrazení následujícím zněním
„Zasedání dozorčí rady se konají dle potřeby (to je mimořádné zasedání), nejméně však jednou za
šest měsíců (to je řádné zasedání)“,
d) změna článku 16 odst. 1 věty první týkající počtu členů představenstva společnosti takto:
Představenstvo má tři členy.
e) změna článku 20 odst. 1 věty první týkající počtu členů dozorčí rady společnosti takto:
Dozorčí rada má tři členy.
D) uk ládá
Radě Ústeckého kraje rozhodnout dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář společnosti IDS Ústeckého
kraje, a.s. se sídlem Trmice, Gogolova 13, PSČ 400 04,IČ: 25488627 o skutečnostech dle usnesení
A) – C) tohoto materiálu
Termín: Usnesení dle bodu B) a C) 30. 9. 2006
Usnesení dle bodu A) 31. 11. 2006
(Hlasování: 35 – 3 – 12)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 16/15Z/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
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do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Josef Gryč, nar. 14. 2. 1945, bytem Teplická 376/84, Děčín IV.,
Vladimíra Havlíčková, nar. 7. 10. 1947, bytem Krásnostudenecká 1518/23, Děčín VI.,
Miroslava Kafková, nar. 26. 6. 1945, bytem Ludvíkovice 170, okres Děčín,
Vlasta Krocová, 31. 12. 1943, bytem Malá 58, Děčín XXXI – Křešice,
Jiří Lipský, nar. 8. 3. 1943, bytem Bynovec 151, pošta Arnoltice,
Iva Michálková, nar. 15. 7. 1963, bytem Krásnohorská 680/14, Děčín 2,
Irena Procházková, nar. 21. 5. 1952, bytem Jiřího z Poděbrad 46, Děčín VI.,
Ing. Ludmila Zvihalová, nar. 28. 8. 1950, bytem Severní 1477/3, Děčín VI.
(Hlasování: 51 – 0 – 0)
C)

Návrh byl přijat

uk ládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu
v Ústí nad Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 13. 9. 2006

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 17/15Z/2006
Dopravní obslužnost autobusová
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) stanovuje
dle § 35odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou pro území
Ústeckého kraje pro roky 2007 – 2014 tak, že za základní dopravní obslužnost mohou být
považovány spoje na linkách zařazených do oblastí Ústeckého kraje dle přílohy 1 tohoto
materiálu. Maximální rozsah dopravního výkonu spojů splňujících zákonné kritérium pro
zařazení do dopravní obslužnosti podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů, na těchto linkách je 17 476 400 km/rok;
B ) so uhlasí,
aby byly s dopravci, kteří budou vybráni na základě veřejné soutěže, uzavírány smlouvy na
období let 2007 – 2014.
C) b e r e n a v ě d o m í
1. informaci o předpokládaných nákladech, které vzniknou Ústeckému kraji v souvislosti
s náhradním zajištěním dopravních potřeb na vybraných spojích formou příležitostné
osobní silniční dopravy;
2. informaci o možných právních nárocích Ústeckého kraje vůči společnostem ČSAD Česká
Lípa a.s. a Dopravní podnik Ústeckého kraje a. s. v oblasti vymáhání finančních částek.
D) souhlasí
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s náhradním zajišťováním příležitostné dopravy plně hrazené z prostředků Ústeckého kraje
v rozsahu, v jakém je tato příležitostná doprava nezbytná k pokrytí dopravních potřeb na
linkách a spojích, na kterých není zabezpečen kontinuální provoz ze strany držitele licencí.
(Hlasování: 30 – 8 – 12)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 18/15Z/2006
Dopravní obslužnost drážní
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) sta no vuje
1. dle § 35odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou
– železniční pro území Ústeckého kraje pro rok 2007 tak, že za základní dopravní
obslužnost ve veřejné osobní drážní dopravě Ústeckého kraje mohou být považovány
osobní a spěšné vlaky dopravce České dráhy, a. s. vedené na území Ústeckého kraje podle
jízdního řádu připraveného v souladu se schválenou koncepcí železničního jízdního řádu
dopravce České dráhy, a. s. s výjimkou tratí č. 137, 164, 165 a v souladu s plněním smlouvy
o závazku veřejné služby uzavřené na roky 2006 – 2008 mezi Ústeckým krajem a Českými
drahami, a. s. a jejích dodatků.
2. dle § 35odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou
– železniční pro území Ústeckého kraje – trať č. 137 trať pro rok 2007 v rozsahu dle
schválené koncepce a dále v rozsahu 3 párů osobních vlaků v pracovní dny po celý rok.
B)

uklá dá
JUDr. Milanu Francovi, členu Rady Ústeckého kraje, prověřit a v dalších orgánech kraje
projednat předloženou studii (dále jen „Studie“) společnosti Konzultační dopravní společnost
Plzeň – Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska, zabývající se komplexně dopravou na
Vilémovsku s koncentrací na železniční tratě č. 164 a 165 a do dalšího zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje předložit stanovisko k rozsahu základní dopravní obslužnosti na těchto tratích
s ohledem na realizovatelnost jednotlivých prvků Studie.
Termín: 18. 10. 2006

(Hlasování: 37 – 0 – 14)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 19/15Z/2006
Grantové schéma „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor“ 3.
výzva – návrh na poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) schva luje
poskytnutí dotací z prostředků Ústeckého kraje a fondu ERDF na akce podané v rámci
grantového schématu „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný
sektor“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
B) ukládá
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Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2006
Usnesení č. 20/15Z/2006
Grantové schéma Ústeckého kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ – 3. výzva –
návrh na poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) schva luje
vybrané grantové projekty žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení v rámci Grantového
schématu Ústeckého kraje CZ.04.1.03/3.3.06 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního
vzdělávání
B) ukládá
Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2006
Usnesení č. 21/15Z/2006
Grantové schéma „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckého kraji pro malé a střední
podnikatele v cestovním ruchu“ 3. kolo výzvy – návrh na poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) schva luje
poskytnutí dotací z prostředků Ústeckého kraje a fondu ERDF na akce podané v rámci
grantového schématu „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a
střední podnikatele v cestovním ruchu“ dle přílohy č. 4 tohoto usneseni.
B ) uk lá dá
Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2006
Usnesení č. 22/15Z/2006
Grantové schéma „Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele v Ústeckém kraji“ 3.
výzva – návrh poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) schvaluje
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“
podané dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s tím, že pokud bude výše poskytnuté dotace na horní
hranici podpory de minimis (100 000 EUR), bude upravena dle kurzu EUR/CZK platného
v den zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
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B) ukládá
Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečení uzavření Smluv
o financování akcí dle bodu A tohoto usnesení
Termín: 4. 11. 2006
Usnesení č. 23/15Z/2006
Grantové schéma „Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele v Ústeckém kraji“
3. výzva – návrh na poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) schvaluje
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“ podané dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.
B) ukládá
Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení
Termín: 4. 11. 2006
(Hlasování: 48 – 0 – 3)

Návrh byl přijat

společné hlasování pro body 19 – 23 programu

Usnesení č. 24/15Z/2006
Rozpracovanost Územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Informaci o postupu pořízení ÚP VÚC ÚK a o potřebě zpracování územně plánovacích
podkladů na úseku dopravy a ochrany životního prostředí
(Hlasování: 48 – 0 – 2)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 25/15Z/2006
Triangle - dodatek č. l ke smlouvám s Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) s chval uje
1. obsah dodatku č. 1 ke smlouvě č. 585/2006
2. obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 583/2006
B)ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatky dle bodu A) tohoto
usnesení.
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(Hlasování: 47 – 0 – 3)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 26/15Z/2006
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
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 rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO) Ústeckého kraje pro rok 2006“ o uzavření „Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace“
v souladu se vzorem obsaženým v příloze č. 4 tohoto usnesení schváleným pod bodem B)
tohoto usnesení s těmito subjekty :
1. Obec Zubrnice, Zubrnice 38, IČ 00 55 68 74
Projekt Péče o naučné stezky obce Zubnice
Výše dotace 50 000,- Kč
2. Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice příspěvková organizace, Dukelských hrdinů 328,
Česká Kamenice, IČ 64 70 71 30
Projekt Kamenice živá řeka
Výše dotace 23 760,- Kč
3. Mateřská škola Česká Kamenice, Komenského 182, Česká Kamenice, IČ 72 74 48 39
Projekt Putování se skřítkem Odpadníčkem
Výše dotace 17 200 Kč,4. Základní škola, Mariánské náměstí 41, Uherský Brod, IČ 70 93 23 36
Projekt Děti z Uherského Brodu pomáhají uklidit Národní park České Švýcarsko
Výše dotace 19 920,- Kč
5. Základní škola Jaroslava Pešaty, J.Pešaty 1313/11, Duchcov, IČ 62 78 72 09
Projekt Vybudování automatické meteorologické stanice a rozšíření učebny ekologie v rámci
projektu „Rosnička“
Výše dotace 15 000,- Kč
6. Základní škola, Na Valech 53, Litoměřice, IČ 46 77 34 28
Projekt Realizace a propagace systému ekologické výchovy na základní škole – školní a
mimoškolní akce pro děti a mládež
Výše dotace 65 000,- Kč
7. Základní škola, Máchovo náměstí 688/11, Děčín, IČ 72 74 38 16
Projekt Naučná stezky po Pastýřské stěně
Výše dotace 72 000,- Kč
8. Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola Antonína Emanuela Komerse a Střední
odborné učiliště, Českolipská 123, Děčín-Libverda,
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IČ 47 27 46 54
Projekt Rozvoj ekologicko výchovných programů pro ZŠ, MŠ a Speciální školy
Výše dotace 15 000,- Kč
9. Integrovaná střední škola, Jirkovská 119, Údlice, IČ 00 08 25 20
Projekt Na pomoc ekologické výchově: “Živá zahrada“
Výše dotace: 34 000,- Kč
10. Střední lesnická škola, příspěvková organizace, Masarykova 580, Šluknov
Ekologická olympiáda pro základní školy
Výše dotace: 25 000,- Kč

Projekt

B ) s chval uje
vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace obsažený v příloze č. 7 tohoto usnesení.
C ) uk ládá
1) Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci „Smluv o
poskytnutí neinvestiční dotace“ schválených dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 29. 9. 2006
2) Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat „Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace“ schválené dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: do čtrnácti dnů od administrace „Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace“ dle
části 1) bodu C)
Usnesení č. 27/15Z/2006
Návrh dotačního titulu „Obnova včelstev uhynulých v zimě 2005/2006“ v rámci Programu podpory
rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) sc hvaluje
Návrh dotačního titulu „Obnova včelstev uhynulých v zimě 2005/2006“ v rámci Programu
podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006, podmínky
tohoto programu podle přílohy č. 8 tohoto usnesení a časový harmonogram tohoto programu
pro rok 2006 podle přílohy č. 9 tohoto usnesení.
B) ukládá
Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje zodpovědnému za oblast životního prostředí
a zemědělství, zajistit vyhlášení schváleného „Programu podpory směrů rozvoje zemědělství
v Ústeckém kraji“ pro rok 2006.
Termín: 30. 9. 2006
(Hlasování: 48 – 0 – 1)

Návrh byl přijat společné hlasování pro body 26 a 27 programu

Usnesení č. 28/15Z/2006
Návrh na poskytnutí dotací z Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém
kraji na rok 2006
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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“ v souladu
se vzorem obsaženým v příloze č. 3 tohoto usnesení schváleným pod bodem B) tohoto usnesení
s těmito subjekty :
1. Obec Boleboř, Boleboř 86, 431 21 Boleboř, IČ 00261815
Výše příspěvku 243 970,- Kč
2. Město Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, IČ 00261904
Výše příspěvku 3 146 261,- Kč
3. Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, IČ 00075566
Výše příspěvku 566 880,- Kč
4. Obec Blatno, Blatno 1, 430 01 Blatno, okres Chomutov, IČ 00261807
Výše příspěvku 307 783,- Kč
5. Město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ 00261891
Výše příspěvku 4 827 113,- Kč
6. Obec Výsluní, Výsluní 14, 431 83 Výsluní, IČ 00262251
Výše příspěvku 157 700 Kč,7. Obec Křimov, Křimov 36, 430 02 Chomutov, IČ 00261971
Výše příspěvku 356 440,- Kč
8. Obec Verneřice, Mírové náměstí 138, 407 25 Verneřice, IČ 00261742
Výše příspěvku 4 027,- Kč
9. Obec Ohníč, Ohníč 30, 417 65 Ohníč, IČ 00266540
Výše příspěvku 43 980,- Kč
10. Obec Bžany, Bžany 50, 415 01 Teplice, IČ 00266264
Výše příspěvku 127 890,- Kč
11. Obec Hora Svatého Šebestiána, Hora Svatého Šebestiána 3, 431 82 Hora Svatého Šebestiána
Výše příspěvku: 363 180,- Kč
12. Obec Chuderov, Chuderov 63, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 00266809
Výše příspěvku: 101 770,- Kč
13. Město Žatec, nám. Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ 00265781
Výše příspěvku: 188 700,- Kč
14. Obec Hrobčice, Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice, IČ 00266345
Výše příspěvku: 139 050,- Kč
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15. Obec Blatno, Blatno 59, 439 84 Blatno, okres Louny, IČ 00264768
Výše příspěvku: 53 168,- Kč
16. Obec Kámen, Kámen 40, 407 13 Ludvíkovice, , IČ 00832189
Výše příspěvku: 27 000,- Kč
17. Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí , IČ 00264466
Výše příspěvku: 50 500,- Kč
18. Město Most, Radniční 1, 434 69 Most, IČ 00266094
Výše příspěvku: 1 791 110,- Kč
19. Obec Labská Stráň, Labská Stráň 111, 405 02 Děčín , IČ 00555991
Výše příspěvku: 51 892,- Kč
20. Obec Deštnice, Deštnice 112, 438 01 Žatec, IČ 00556289
Výše příspěvku: 6 600,- Kč
21. Obec Vroutek, nám Míru 166, 439 82 Vroutek, IČ 00265705
Výše příspěvku: 156 776,- Kč
22. Obec Huntířov, Huntířov 126, 405 02 Děčín, IČ 00261360
Výše příspěvku: 13 620,- Kč
23. Město Klášterec nad Ohří, Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec n. O., IČ 00261939
Výše příspěvku: 34 800,- Kč
24. Obec Horní Habartice, Horní Habartice 187, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 00555932
Výše příspěvku: 18 660,- Kč
25. Obec Snědovice, Snědovice 99, 411 74 Snědovice, IČ 00264385
Výše příspěvku: 254 400,- Kč
26. Obec Arnoltice, Arnoltice 34, 405 02 Děčín, IČ 00261173
Výše příspěvku: 51 420,- Kč
27. Lesy Jezeří, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov, IČ 250 29 967
Výše příspěvku 1 265 400,- Kč
28. Brožová Marie, V Lipovci 3113, 276 01 Mělník
Výše příspěvku 455 340,- Kč
29. Košťany Holdings spol.s r.o., Lidická 60, 417 23 Košťany, IČ 250 06 371
Výše příspěvku: 785 450,- Kč
30. Marie Thurn-Taxisová, K lesíku 256/1A, 102 00 Praha 10
Výše příspěvku: 426 600,- Kč
31. Obec Merboltice, Merboltice 53, 405 02 Děčín 2, IČ 00555959
Výše příspěvku: 28 620 Kč
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a to v rozsahu podle předložených žádostí o podporu a v členění uvedeném v příloze č. 10 tohoto
usnesení, pokud bude splněna podmínka souhlasného vyjádření Komise ve smyslu čl. 88 odstavec 3
Smlouvy o ES k Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok
2006.
B ) s chval uje
vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace obsažený v příloze č. 11 tohoto usnesení
C ) uk ládá
1) Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci „Smluv o poskytnutí
neinvestiční dotace“ schválených dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 2. 10. 2006
2) Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat „Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace“ schválené dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: do čtrnácti dnů od splnění podmínky souhlasného vyjádření Komise ve smyslu
čl. 88 odstavec 3 Smlouvy o ES k Programu poskytování podpor na hospodaření v
lesích v Ústeckém kraji na rok 2006
(Hlasování: 50 – 0 – 1)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 29/15Z/2006
Návrh pravidel Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích na období 2007-2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) schvaluje
„Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji“, a pravidla tohoto
Programu podle přílohy č.12, č. 13 a č.14 tohoto návrhu usnesení.
B) ukládá
Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje,
1. předložit „Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na období
2007 - 2009“ a pravidla tohoto Programu dle přílohy č. 12 a 13 tohoto usnesení k notifikaci
orgánům EU
2. zajistit vyhlášení schváleného „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v
Ústeckém kraji na období 2007 - 2009“.
Termín: 31. 10. 2006
(Hlasování: 49 – 1 – 1 )

Návrh byl přijat

Usnesení č. 30/15Z/2006
Návrh na poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
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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 Žerotín
IČO: 00556505
Sídlo: Žerotín č.p. 95, 440 01 Louny
Projekt: realizace stavby „Žerotín - vodovod“
Výše dotace: 592 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
2. Obec Kunratice
IČO: 00831379
Sídlo: Kunratice č.p. 108, 407 21 Česká Kamenice
Projekt: realizace stavby „Kanalizace a ČOV Kunratice – stavba č. 1“
Výše dotace: 1 466 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
3. Obec Černouček
IČO: 00526428
Sídlo: Černouček č.p. 50, 413 01 Roudnice nad Labem
Projekt: realizace stavby „Propojovací stoka Ctiněves – Černouček - Mnetěš“
Výše dotace: 2 765 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
Poskytnutí dotací příjemcům je podmíněno uzavřením smlouvy, jejíž návrh je přílohou č. 1
předloženého materiálu.
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 31/15Z/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: Střední odborná škola technická, Štětí, příspěvková organizace
Sídlo: Štětí, Pivovarská 594, PSČ: 411 08
IČ: 18 384 676
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134,
příspěvková organizace
18

Sídlo: Štětí, Kostelní 134, PSČ: 411 08
IČ: 46 773 509
a to dnem 1. září 2007.
Majetek, práva a závazky Střední odborné školy technické, Štětí, příspěvková organizace
přecházejí na přejímací Vyšší odbornou školu obalové techniky a Střední školu, Štětí, Kostelní
134, příspěvková organizace. Nový název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení po sloučení: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí,
Kostelní 134, příspěvková organizace.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
částí A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007
(Hlasování: 31 – 6 – 10)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 32/15Z/2006
Program I – Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními
neziskovými organizacemi (projekty místního a regionálního charakteru) – přidělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o poskytnutí dotace na zabezpečení projektů v rámci Preventivních programů realizovaných
školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi, pro rok 2006, UZ 33122 –
prevence sociálně patologických jevů a UZ 33163 – Program protidrogové politiky, pro tyto
organizace:
Název obce
Obec
Hrušovany
Město
Chomutov

Název žadatele
MŠ Hrušovany č.p. 15

ZŠ Chomutov, Na Příkopech
895
ZŠ Chomutov, 17. listopadu
4728
Město
Česká MŠ
Č.
Kamenice,
Kamenice
Komenského
Město Krásná ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Lípa
Obec
ZŠ Malšovice
Malšovice
Město
ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
Litoměřice
ZŠ Litoměřice, Na Valech

Název projektu

UZ

Bezpečené putování se skřítky

33122

tis.
Kč
10

33122

12

33122

12

33122

20

"POZNEJ SÁM SEBE, POZNÁVEJME 33122
SE NAVZÁJEM" (akce "A")
33122
"Vzájemné poznávání žáků a pedagogů"

13

33122

16

Vytvoření podmínek pro práci školního 33163
metodika prevence

12

Hledání třídního "JÁ"
"NIKDY NEJSI SÁM"
LETADLO 2006 MÁME SE RÁDI

"Pomáhejme si"

19

15

Město Litvínov ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství SÍDLIŠTNÍ IDYLA (jen pro MŠ dotace)
ZŠ Litvínov, Šafaříkova
"CHCI
POZNAT
VÍC"
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO
DĚTI ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH
RODIN V LITVÍNOVĚ
Město Most
ZŠ Most, U stadionu
Růstová skupina na základní škole
ZŠ Most, Rozmarýnova
SOUZNĚNÍ - 6. ročník - 2006
ZŠ Most, U stadionu
MOSTY IV
Město Teplice MŠ Teplice, Fr. Šrámka
SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME!
Město Bílina
ZŠ Bílina, Lidická
Duhová škola
Město Ústí nad ZŠ Ústí n.L., Anežky České
Integrace
žáků
ze
sociokulturně
Labem
znevýhodněného prostředí (semináře +
setkávání rodičů)
ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí
Umíme se zabavit! (bez "řečovky")
Obec Lenešice ZŠ Lenešice
Výjezdní stmelovací pobyt pro 6.třídy
Město
ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní
Život bez drog
Klášterec n/O
519
Obec Lubenec Masarykova ZŠ Lubenec
Příběhy kolem nás-téma drogy
Obec Povrly
ZŠ Povrly
"KLÍČ K TŘINÁCTÉ KOMNATĚ"
Město Žatec
ZŠ prakt., spec. a log. Žatec
Prevence soc.pat.jevů v V. ročníku
SŠ soc. PERSPEKTIVA a VOŠ,s.r.o., Teplice
"První krok" (přednostně na spotřební
materiál 2/3)
Soukr.podřip.SOŠ a SOU o.p.s.,Roudnice nad MONITOROVÁNÍ A PREVENCE
Labem
DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ II. se
zaměřením na spolupráci školy a rodiny
v oblastech prevence drogových
závislostí, jejich odhalování a následné
pomoci
Celkem

33122

5

33122

10

33122
33163
33122
33122
33122
33122

25
10
10
5
10
13

33163
33122
33163

9
19
10

33163
33163
33163
33122

10
27
10
20

33163

10

B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
částí A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2006
(Hlasování: 46 – 0 – 1)

Návrh byl přijat

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
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r ozhodlo
v souladu s § 22, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů o povolení úlevy z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové
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313

kázně
Martinu Bielikovi a Pavlíně Hejdové, bytem Žižkova 229, Česká Kamenice ve výši 313 171,00
Kč a 3 384,00 Kč penále z odvodu
B ) u k ládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2006
(Hlasování: 38 – 2 – 3)

Návrh byl přijat

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
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) schva l uje
návrh dodatku 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 dle
přílohy č. 15 tohoto usnesení.
B ) uk ládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2006
(Hlasování: 45 – 0 – 2)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 35/15Z/2006
Dotační program „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2007“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

sc hvaluje a vy hla šuje
dle § 36, odst.1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dotační program: „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok
2007“, podle upravené přílohy č.16 tohoto usnesení.

B)

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

(Hlasování: 45 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 36/15Z/2006
Dotační program „Sport a volný čas 2007“
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dotační program „Sport a volný čas 2007“ dle upravené přílohy č. 17 tohoto usnesení.
B ) ro zho d lo
o vyhlášení dotačního programu „Sport a volný čas 2007“.
C) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci částí A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007
(Hlasování: 44 – 0 – 2)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 37/15Z/2006
Priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
základní kritéria sestavení a hlavní priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007
Základní kritéria sestavení rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2007
1. Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2007 (dále jen rozpočet) bude včetně financování
vyrovnaný, při použití pouze příjmů roku 2007 schodkový.
2. Provozní rozpočet bude přebytkový.
3. Rozpočet zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací.
4. Rozpočet umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních
priorit kraje.
5. Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.
6. Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních
prostředků z fondů EU
a dalších evropských finančních mechanismů.
7. Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům
spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a
projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.
Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2007:
1. investice do vlastního majetku zejména do průmyslové zóny TRIANGLE a revitalizace
dopravní infrastruktury
2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů
k rozvoji kraje zejména na programy na podporu drobného, malého a středního podnikání s
cílem snížit nezaměstnanost
vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje
(Hlasování: 41 – 0 – 5)

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 38/15Z/2006
Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na rok 2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad v celkové výši 1 516 tis.
Kč pro rok 2006, a to následovně:
- běžné výdaje – 1 120 tis. Kč na provoz
- kapitálové výdaje – 396 tis. Kč na nákup služebního vozu
v souladu s usnesením č. 4a/1/2006 výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne 1.
7. 2006
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 39/15Z/2006
Zásady postupu schvalovacího procesu projektů, u kterých je požadováno spolufinancování
z rozpočtu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) schva luje
Zásady postupu schvalovacího procesu projektů, u kterých je požadováno spolufinancování
z rozpočtu Ústeckého kraje
B ) uk lá dá
Mgr. Lydii Šťastné, ředitelce Krajského úřadu Ústeckého kraje, aby seznámila odbory
Krajského úřadu Ústeckého kraje se Zásadami postupu schvalovacího procesu projektů, u
kterých je požadováno spolufinancování z rozpočtu Ústeckého kraje.
Termín: 6. 11. 2006
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 40/15Z/2006
Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků obcím z rozpočtu Ústeckého kraje na
pokrytí nezbytně nutných nákladů k zajištění náhradní dopravní obslužnosti (Zásady)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva l uje
Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků obcím z rozpočtu Ústeckého kraje na
pokrytí nezbytně nutných nákladů k zajištění náhradní dopravní obslužnosti (Zásady) dle
upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu.
(Hlasování: 43 – 0 – 1)

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 41/15Z/2006
Program "Zdravý kraj České republiky - Ústecký kraj"
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva l uje
program „Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“, jako realizaci národního programu Zdraví
21 v Ústeckém kraji pro vybrané cíle:
- cíl č. 3 „Zdravý start do života“,
- cíl č. 4 „Zdraví mladých“,
- cíl č. 5 „Zdravé stárnutí“,
- cíl č. 7 „Prevence infekčních onemocnění“,
- cíl č. 8 „Snížení výskytu neinfekčních nemocí“,
- cíl č. 9 „Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy“,
- cíl č. 10 „Zdravé a bezpečné životní prostředí“,
- cíl č. 11 „Zdravější životní styl“,
- cíl č. 12 „Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem“
- cíl č. 13 „Zdravé místní životní podmínky“
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 42/15Z/2006
Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálně - zdravotních služeb 2007“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) roz hoduje
o vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálně - zdravotních služeb 2007“ v souladu s
upravenou přílohou č. 18 tohoto usnesení.
B ) uk ládá
MUDr. Vladimíru Záhorskému, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit realizaci bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: 6. 10. 2006
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Usnesení č. 43/15Z/2006
Informace o stavu zdravotnictví na území Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložené informace o zdravotní péči v Ústeckém kraji
(Hlasování: 42 – 0 – 1)

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 44/15Z/2006
Navržení členů dozorčích rad veřejných zdravotnických zařízení zřizovaných obcí
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
navrhuje

1. dle § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, § 9 odst. 5 písm. a) a § 10 odst. 3 zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných
neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, za člena
dozorčí rady veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení Městská nemocnice v
Litoměřicích, jehož zřizovatelem je Město Litoměřice, paní Bc. Janu Ryšánkovou, datum
narození: 20. 12. 1970, místo trvalého pobytu: Štětí,

2. dle § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, § 9 odst. 5 písm. a) a § 10 odst. 3 zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných
neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, za člena
dozorčí rady veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení Nemocnice Žatec,
o.p.s., jehož zřizovatelem je Město Žatec, pana JUDr. Karla Krčmárika, datum narození:
9.6.1948, místo trvalého pobytu: Žatec,

3. dle § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, § 9 odst. 5 písm. a) a § 10 odst. 3 zákona č.245/2006 Sb., o veřejných
neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, za člena
dozorčí rady veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení Nemocnice Kadaň,
jehož zřizovatelem je Město Kadaň, pana Ing. René Budjače, datum narození: 4.2.1957,
místo trvalého pobytu: Kadaň.
(Hlasování: 43 – 0 – 2)

Návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 45/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a
usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje České republice, Ředitelství
silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupenou: Ing. Václavem Filipem,
ředitelem Správy Chomutov, Kochova 3975, PSČ: 430 01, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.p.č. 491/11 o výměře 520 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 491/12 o výměře 712 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 491/13 o výměře 817 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 491/16 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
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- pozemek: p.p.č. 491/17 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 603/2 o výměře 544 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 603/3 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 604/2 o výměře 985 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 604/3 o výměře 51 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 644/27 o výměře 213 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/37 o výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 645/3 o výměře 940 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 645/4 o výměře 191 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 594/5 o výměře 1322 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 594/6 o výměře 897 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 801/31 o výměře 199 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 801/32 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 491/10 o výměře 3589 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 491/15 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 491/18 o výměře 171 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 652/3 o výměře 332 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 652/4 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 697/3 o výměře 650 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 697/4 o výměře 201 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 728/2 o výměře 874 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 728/3 o výměře 396 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 801/29 o výměře 2282 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
obec Bitozeves, katastrální území Nehasice, zapsané na LV 115 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
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- pozemek: p.p.č. 848/5 o výměře 299 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Bitozeves, katastrální území Nehasice, zapsaný na LV 33 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
- pozemek: ½ p.p.č. 644/25 o výměře 1520,5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
2
- pozemek: ½ p.p.č. 644/40 o výměře 208 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
obec Bitozeves, v katastrální území Nehasice, zapsané na LV 124 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
- pozemek: p.p.č. 1540/2 o výměře 607 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
obec Velemyšleves, katastrální území Velemyšleves, zapsaný na LV 52 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
- pozemek: p.p.č. 385/5 o výměře 201 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 385/3 o výměře 11983 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemků č. 41-37/2004 z 9.12.2004)
obec Velemyšleves, katastrální území Minice, zapsaný na LV 64 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
- pozemek: p.p.č. 293/18 o výměře 1478 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha (k pozemku byla přisloučena p.p.č. 293/17 o výměře 262 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha geometrickým
plánem pro rozdělení pozemků č. 41-37/2004 z 9.12.2004)
- pozemek: p.p.č. 337/7 o výměře 2727 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 337/1 o výměře 567881 m2 a z p.p.č. 390 o
výměře 8174 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice geometrickým
plánem pro rozdělení pozemků č. 41-37/2004 z 9.12.2004)
- pozemek: p.p.č. 352/2 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 352 o výměře 1887 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: ZPF geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 41-37/2004
z 9.12.2004)
- pozemek: p.p.č. 293/45 o výměře 4757 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 293/11 o výměře 8227 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha a z p.p.č. 293/12 o výměře 24960 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha geometrickým
plánem pro rozdělení pozemků č. 85-64/2006 z 20.6.2006)
- pozemek: p.p.č. 389/2 o výměře 147 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (k p.p.č. 389/2 o výměře 88 m2 byla přisloučena část p.p.č. 293/9 o výměře 1788 m2 ,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha geometrickým
plánem pro rozdělení pozemků č. 85-64/2006 z 20.6.2006)
obec Velemyšleves, katastrální území Minice, zapsané na LV 111 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
- pozemek: p.p.č. 538/11 o výměře 2996 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 538/13 o výměře 389 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF
- pozemek: p.p.č. 554/10 o výměře 2062 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
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- pozemek: p.p.č. 609/9 o výměře 223 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 555/2 o výměře 293 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
obec Bitozeves, katastrální území Tatinná, zapsané na LV 31 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
- pozemek: p.p.č. 609/10 o výměře 73 m2,
obec Bitozeves, katastrální území Tatinná, zapsaný na LV 33 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
- pozemek: p.p.č. 460/7 o výměře 4470 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 445/26 o výměře 264 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 445/30 o výměře 230 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 445/38 o výměře 37 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 1139/5 o výměře 1330 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
obec Bitozeves, katastrální území Bitozeves, zapsané na LV 87 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
- pozemek: p.p.č. 1092/3 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.p.č. 1099/6 o výměře 49 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
obec Bitozeves, katastrální území Bitozeves, zapsané na LV 117 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
to vše za kupní cenu 50,- Kč za 1 m2, celkem 2 027 325,-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)

uklád á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je
prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o prodeji
(převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2006

2.
Usnesení č. 46/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ro zho d uje
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o prodeji (převodu) formou veřejné dražby nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- budova: č.p. 189, způsob využití: bydlení, umístěná na pozemku st.p.č. 252, o výměře 152 m2,
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st.p.č. 252 o výměře 152 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
obec Měcholupy, k.ú. Měcholupy u Žatce, zapsaných na LV č. 9 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
vydražiteli za následujících podmínek prodeje nemovitostí specifikovaných v tomto usnesení:
1. odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 06/031 Jaroslava
Jandury ze dne 20. března 2006: 1.440.380,- Kč
2. Nejnižší podání: 1.440.380,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 300.000,- Kč
5. Práva a závazky váznoucí na předmětu dražby: nájemní smlouva ze dne 2.1.1993 uzavřená
mezi příspěvkovou organizací Školní statek, Měcholupy, Pražská 89, příspěvková organizace
a panem Štefanem Čakvarim na dobu neurčitou.
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Školní statek, Měcholupy,
Pražská 89, příspěvková organizace, se sídlem: Pražská 89, Měcholupy, 439 31, IČ: 81710
k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
3.
Usnesení č. 47/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ro zho d uje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce Děčín VIII-Dolní Oldřichov, č. p. 25, způsob využití: občanská vybavenost,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na st. p. č. 311/1,
- pozemek: st. p. č. 311/1 o výměře 628 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití:
občanská vybavenost (pozemek byl oddělen ze st. p. č. 311/1 o výměře 2717 m2, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 494-126/2005 ze dne 8. 7. 2005),
obec Děčín, k. ú. Horní Oldřichov, zapsaných na LV č. 316 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín 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. 001/2006 Zdeňka
Müllera ze dne 11. ledna 2006: 3.800.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 3.800.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 1.140.000,- Kč
5. Práva třetích osob: nájemní smlouva uzavřená mezi příspěvkovou organizací Střední škola
řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČ: 00556807 a Ing.
Zdeňkem JEŠETOU - ALBA Děčín, místo podnikání: Thunská 1810/7b, 405 02, Děčín Děčín VI-Letná, IČ: 10409921, ze dne 7. 1. 2004, na dobu neurčitou.
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a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Střední škola řemesel a
služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČ: 00556807, příspěvková organizace k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
4.
Usnesení č. 48/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a
usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje firmě AXIN spol. s r. o., se
sídlem: Děčín III, Oblouková 376, PSČ 405 01, IČ: 254 18 271, a to:
- pozemek: st. p. č. 311/10 o výměře 36 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití:
jiná stavba (pozemek byl oddělen ze st. p. č. 311/1 o výměře 2717 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha, způsob využití: občanská vybavenost, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 494-126/2005 ze dne 8. 7. 2005),
obec Děčín, k. ú. Horní Oldřichov, zapsané na LV č. 316 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj za kupní cenu 18.162,- Kč a vyjmutí
uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb,
Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČ: 00556807, příspěvková organizace k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uklád 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.
Termín: 30. 11. 2006

5.
Usnesení č. 49/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ro zho d uje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: bez čp/če, způsob využití:jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na st.
p. č. 311/4,
- pozemek: st. p. č. 311/4 o výměře 494 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 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 vydražiteli za následujících podmínek prodeje
souboru nemovitých věcí specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 168/1609/2004 ENI
CONSULTu, spol. s r. o. ze dne 25. 8. 2004: 900.000,- Kč
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2. Nejnižší podání: 900.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 270.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Střední škola řemesel a
služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČ: 00556807, příspěvková organizace k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
6.
Usnesení č. 50/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a
usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje paní Ivaně Poschové,
podnikající pod obchodním jménem Ivana Poschová, místo podnikání: Teplická 137/172, 405
02, Děčín - Děčín VIII-Dolní Oldřichov, IČ: 69916071, a to:
- pozemek: p. p. č. 1597 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen ze st. p. č. 311/1 o výměře 2717 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha, způsob využití: občanská vybavenost, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 494-126/2005 ze dne 8. 7. 2005),
obec Děčín, k. ú. Horní Oldřichov, zapsané na LV č. 316 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj za kupní cenu 14.866,- Kč a vyjmutí
uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb,
Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČ: 00556807, příspěvková organizace k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uklád 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: 30. 11. 2006

7.
Usnesení č. 51/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a
usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Krauzovým,
bytem Želénky 17, 417 71 Želénky, a to:
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pozemek st.p.č. 240/2 o výměře 20 m2 (oddělen GP č. 178-0912/2005 ze dne 20.12.2005
z pozemku st.p.č. 240), druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
obec Zabrušany, k. ú. Želénky, zapsaný na LV č. 453 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.100,-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)

uklád á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je
prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2006

8.
Usnesení č. 52/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
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) nemovitostí Ústeckým krajem, Zemědělské vodohospodářské správě,
se sídlem: Hlinky 60, 603 00 Brno, IČ: 00020451a to:
pozemek: p.p.č. 731/10 o výměře 28 m2 v k.ú. Vlastislav (dle GP č. 115-133/2005
oddělen z p.p.č. 731/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území)
pozemek: p.p.č. 787/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Vlastislav (dle GP č. 115-133/2005
oddělen z p.p.č.787 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území v k.ú. Vlastislav
zapsané na LV č. 413 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice pro Ústecký kraj z vlastnictví Ústeckého kraje za cenu 40,- Kč
a o vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

uklád á
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: 31. 10. 2006

9.
Usnesení č. 53/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) ro zhod uje
o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Marii a Miroslavovi
Špačkovým (1/2) a manželům Marii a Stanislavu Novotným (1/2), bytem Českolipská 324,
412 01 Litoměřice, a to:
- budova: č.p. 324, část obce Předměstí, způsob využití: bytový dům umístěný na p.p.č. 4025/9 a
4025/10 (LV: 11000-neznámý vlastník)
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 2261 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu 834.000,- Kč a vyjmutí
uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola technická a
zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, se sídlem Osvoboditelů 2, 410 30 Lovosice,
IČ: 00082571 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B ) uklád á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je
prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2006
(Hlasování: 41 – 0 – 1) Návrh byl přijat Společné hlasování pro body 1 – 9
10.
Usnesení č. 54/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zhod uje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Peruc, se sídlem:
Oldřichova 49, PSČ: 439 07 Peruc, IČ: 00265331, a to:
- pozemek: p.p.č. 1523/19 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(p.p.č. 1523/19 o výměře 67 m2 byl oddělen z p.p.č. 1523/5 o výměře 6023 m2 geometrickým
plánem pro oddělení pozemku č. 155-180/2005 ze dne 25. 11. 2005)
obec Peruc, k.ú. Pátek u Loun, zapsané na LV č. 585 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí

B)

uklád á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž předmětem
je poskytnutí daru (převod) nemovitosti dle bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
poskytnutí daru (převodu) nemovitosti.
Termín: 31. 10. 2006
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11.
Usnesení č. 55/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
o bezúplatném převodu nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Česká Kamenice, se
sídlem: náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, IČ: 00261220, a to:
- pozemek: st. p. č. 402 o výměře 347 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st. p. č. 403 o výměře 173 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Česká Kamenice, k. ú. Dolní Kamenice, zapsaných na LV č. 166 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze
správy příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, se
sídlem: ulice České mládeže 1/31, 405 02 Děčín, IČ: 360210 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uklád á
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.
Termín: 30. 11. 2006

12.
Usnesení č. 56/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
1. o bezúplatném převodu nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Kongregaci Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského, se sídlem: Šporkova 321/12, Praha 1-Malá Strana, 11800,
IČ: 00530204, a to:
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č. p. 562, způsob využití: bydlení, na st. p. č. 543/2,
- pozemek: st. p. č. 543/2 o výměře 541 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p. p. č. 478/1 o výměře 816 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p. p. č. 478/3 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsaných na LV č. 64 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze
správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, se
sídlem: Jiříkov, Londýnská, čp. 563, PSČ 407 53, IČ: 47274468, k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a Kongregací
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, se sídlem: Šporkova 321/12, Praha 1-Malá
Strana, 11800, IČ: 00530204, na budoucí přijetí daru (nabytí) nemovitostí, a to:
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- pozemek: p. p. č. 306/1 o výměře 40 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 306/2 o výměře 98 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 310 o výměře 2600 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, správa nemovitostí ve vlastnictví státu:
Pozemkový fond České republiky, se sídlem: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ:
457 97 072.
B)

uklád á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném převodu a
smlouvu o budoucí darovací smlouvě, jejichž předmětem je bezúplatný převod a budoucí
darování nemovitostí uvedených v bodu A) 1., 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2006

13.
Usnesení č. 57/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Libochovice, se
sídlem Náměstí 5. května 48, Libochovice, PSČ 411 17, IČ: 00263931 a to:
- pozemek: p.p.č. 1755/37 o výměře 530 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1755/38 o výměře 388 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(odděleny z p.p.č.1755/24 o výměře 2045 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 772-44/2006 ze dne 23. 2. 2006)
- pozemek: p.p.č. 1755/39 o výměře 514 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1755/40 o výměře 609 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(odděleny z p.p.č.1755/29 o výměře 4003 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 772-44/2006 ze dne 23. 2. 2006)
obec Libochovice, k.ú. Libochovice, zapsané na LV č. 1346 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417
03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uklád á
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. 11. 2006
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14.
Usnesení č. 58/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Libochovice, se
sídlem Náměstí 5. května 48, Libochovice, PSČ 411 17, IČ: 00263931 a to:
-pozemek: p.p.č. 1773/8 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.p.č. 1773/9 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
(odděleny z p.p.č.1773/7 o výměře 23592 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemků
č.754-160/2005 ze dne 20. 10. 2005)
-pozemek: p.p.č. 1773/10 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
(oddělena z p.p.č. 1773/1 o výměře 1939 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č.
754-160/2005 ze dne 20. 10. 2005)
-pozemek: p.p.č. 1773/11 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
(oddělena z p.p.č. 1773/5 o výměře 2529 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č.
754-160/2005 ze dne 20. 10. 2005)
obec Libochovice, k.ú. Libochovice, zapsané na LV č. 1346 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uklád á
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. 11. 2006

15.
Usnesení č. 59/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Málkov, se sídlem
Málkov – Zelená 3, PSČ 431 02, IČ: 00262013 a to:
-pozemek: p.p.č. 124 o výměře 2814 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
-pozemek: p.p.č. 48/2 o výměře 852 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Málkov, k.ú. Ahníkov, zapsané na LV č. 371 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:
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0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

uklád á
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. 11. 2006

16.
Usnesení č. 60/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Polepy, se sídlem
Polepy, PSČ 411 47, IČ: 00264202 a to:
-pozemek: p.p.č. 1022/3 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.p.č. 1022/4 díl „b“ o výměře 97 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 1022/5 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.p.č. 1022/6 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.p.č. 1022/7 o výměře 142 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.p.č. 1022/8 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.p.č. 1022/9 o výměře 81 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.p.č. 1022/10 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.p.č. 1022/11 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.p.č. 1022/12 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.p.č. 1022/13 o výměře 263 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(odděleny z p.p.č.1022/1 o výměře 3000 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.349-381/2005 ze dne 12. 1. 2006)
obec Polepy, k.ú. Polepy, zapsané na LV č. 831 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uklád á
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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. 11. 2006
17.
Usnesení č. 61/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Hora Svatého
Šebestiána, se sídlem Hora Svatého Šebestiána 3, PSČ 431 82, IČ: 00261866,
a to:
-pozemek: p.p.č. 59/3 o výměře 9 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 71/4 o výměře 79 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 1213/7 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Hora Svatého Šebestiána, k.ú. Hora Svatého Šebestiána, zapsané na LV č. 222 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj,
-pozemek: st.p.č. 278 o výměře 231 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: st.p.č. 280 o výměře 418 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: st.p.č. 281 o výměře 36 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p.p.č. 71/2 o výměře 1514 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
-objekt: budova č.p. 29, příslušnost k části obce Hora Svatého Šebestiána, způsob využití:
bydlení, umístěná na st.p.č. 278,
-objekt: budova bez čp/če, způsob využití: garáž, umístěná na st.p.č. 280,
-objekt: budova bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěná na st.p.č. 281,
obec Hora Svatého Šebestiána, k.ú. Hora Svatého Šebestiána, zapsané na LV č. 202 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.

B)

uklád á
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. 11. 2006

18.
Usnesení č. 62/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

ro zho d uje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Roudnice nad
Labem, se sídlem Karlovo Náměstí 21, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01, IČ: 00264334 a to:
-pozemek: p.p.č. 4036/4 o výměře 6741 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dobývací prostor, způsob ochrany: menší chráněné území,
-pozemek: p.p.č. 4039/2 o výměře 74 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště, způsob ochrany: menší chráněné území,
-pozemek: p.p.č. 4039/3 o výměře 825 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště, způsob ochrany: menší chráněné území,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2496 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uklád á
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. 11. 2006

19.
Usnesení č. 63/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) ro zho d uje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Lovosice, se
sídlem: Školní 2, 410 30 Lovosice, a to:
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba umístěna na p.p.č. 985/3 (LV: 1)
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba umístěna na p.p.č. 985/5 (LV: 1)
na p.p.č. 985/6 (LV: 5340)
na p.p.č. 985/7 (LV: 1)
- pozemek: p.p.č. 996/6 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná
půda
obec Lovosice, k.ú. Lovosice, zapsané na LV č. 225 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola technická a zahradnická, Lovosice,
příspěvková organizace, se sídlem Osvoboditelů 2, 410 30 Lovosice, IČ: 00082571 k datu, ke
kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

uklád á
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: 30.11.2006

(Hlasování: 40 – 0 – 1) Návrh byl přijat Společné hlasování pro body 10 – 19

39

20.
Usnesení č. 64/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, se
sídlem: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, a to:
- pozemek: p. p. č. 26/1 o výměře 523 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 28 o výměře 144 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský
půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 31/2 o výměře 1995 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský
půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 39/2 o výměře 3434 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský
půdní fond,
obec Krásná Lípa, k. ú. Zahrady, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, správa nemovitostí ve vlastnictví
státu: Pozemkový fond České republiky, a předání uvedených nemovitostí do správy
příspěvkové organizace Střední škola, Děčín XXXI, Vítězství 194, příspěvková organizace,
IČ: 47274671 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

uklád á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o bezúplatném převodu
jejímž předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitostí schválených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: do 60 dnů od obdržení smlouvy od PF ČR

21.
Usnesení č. 65/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního
města Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p. p. č. 90/1 o výměře 20118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsané na LV č. 10001 u Katastrální úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro město Děčín 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)

uklád á
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2006
22.
Usnesení č. 66/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zhod uje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního
města Teplice, se sídlem Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice, IČ: 266621, a to:
- pozemek: p.p.č. 996 o výměře 2399 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1073 o výměře 2423 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Teplice, k.ú. Sobědruhy, 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, Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uklád á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2006

23.
Usnesení č. 67/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
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. 334/2 o výměře 4531 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Boleboř, k.ú. Svahová, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
-pozemek: p.p.č. 940/1 o výměře 8189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
-pozemek: p.p.č. 977/2 o výměře 614 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Boleboř, k.ú. Boleboř, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
-pozemek: p.p.č. 815/1 o výměře 2438 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
-pozemek: p.p.č. 815/2 o výměře 1881 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
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obec Vysoká Pec, k.ú. Drmaly, 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)

uklád á
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: 30. 11. 2006

24.
Usnesení č. 68/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Severočeských dolů a.s.,
IČ: 49901982, se sídlem Boženy Němcové 5359, Chomutov, PSČ 430 01, a to:
-pozemek: p.p.č. 3419/15 o výměře 2515 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 3419/33 o výměře 67642 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 3419/35 o výměře 97918 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Kadaň, k.ú. Kadaň, zapsané na LV č. 1612 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Severočeské doly a.s.
-pozemek: p.p.č. 104/339 o výměře 14383 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 104/417 o výměře 122935 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 104/418 o výměře 18430 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 104/423 o výměře 17812 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 104/424 o výměře 852 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 104/425 o výměře 49959 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 104/426 o výměře 1332 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 104/427 o výměře 174845 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 104/428 o výměře 34756 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
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-pozemek: p.p.č. 104/468 o výměře 66565 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 104/469 o výměře 26958 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 104/470 o výměře 116013 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 104/471 o výměře 1827 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
-pozemek: p.p.č. 376/13 o výměře 303 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 376/30 o výměře 293 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 417/3 o výměře 55855 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 417/4 o výměře 78894 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 417/5 o výměře 775 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 417/6 o výměře 108170 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 417/8 o výměře 26385 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 425/2 o výměře 118648 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 429/3 o výměře 1423 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 479/2 o výměře 52459 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 479/7 o výměře 75037 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 479/10 o výměře 44655 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 522/9 o výměře 2704 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Kadaň, k.ú. Tušimice, zapsané na LV č. 604 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Severočeské doly a.s.
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Školní statek, Kadaň,
Jezerka, příspěvková organizace, IČ: 00081680, se sídlem Jezerka, PSČ 432 01 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

uklád á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž předmětem
je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 11. 2006

(Hlasování: 40 – 0 – 1) Návrh byl přijat Společné hlasování pro body 20 – 24
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25.
Usnesení č. 69/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 2870/3 díl „f“ o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 2870 o výměře 25333 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 1058-49/2005 ze dne 26. 4. 2005),
- pozemek: p. p. č. 2870/4 díl „g“ o výměře 52 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 2870 o výměře 25333 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 1058-49/2005 ze dne 26. 4. 2005),
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí
za
nemovitosti z vlastnictví města Krásná Lípa, se sídlem: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa,
IČ: 00261459, a to:
- pozemek: p. p. č. 2870/1 díl „c“ o výměře 9 m2, druh pozemku: zahrada (pozemek byl oddělen
z p. p. č. 285 o výměře 194 m2, druh pozemku: zahrada, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 1058-49/2005 ze dne 26. 4. 2005),
- pozemek: p. p. č. 2870/1 díl „b“ o výměře 6 m2 (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3111 o výměře
443 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 1058-49/2005 ze dne 26. 4. 2005),
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 1081 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Krásná Lípa a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uklád á
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: 31. 12. 2006

26.
Usnesení č. 70/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) ro zhod uje
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o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Polepy, se
sídlem Polepy 112, PSČ 411 47, IČ: 264202 na budoucí darování (převod) nemovitostí, a to:
-pozemek: část p.p.č. 1021 o výměře max. 800 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Polepy, k.ú. Polepy zapsané na LV č. 831 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
-pozemek: část p.p.č. 1454 o výměře max. 200 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Vrutice, k.ú. Vrutice zapsané na LV č. 474 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
B)

uklád á
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. 10. 2006

(Hlasování: 37 – 0 – 1) Návrh byl přijat Společné hlasování pro body 25 a 26
27.
Usnesení č. 71/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zhod uje
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. 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 za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku a znalečné
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, příspěvková organizace, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uklád á
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 v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí.
Termín: 31. 3. 2007

28.
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Usnesení č. 72/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
o nákupu (nabytí) nemovitostí z vlastnictví ČR, příslušnost hospodaření Katastrální úřad
pro Ústecký kraj, IČ 71185194, se sídlem v Ústí nad Labem, Krčínova 797/2, Ústí nad Labem–
Neštěmice – Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7, a to:
- pozemek: p.p.č. 1971/99 o výměře 445 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (k pozemku p.č. 1971/99, o výměře 332 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha byl přisloučen díl a) pozemku p.č. 1971/98 o výměře 113 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3112-9/2006 ze dne 8.2.2006)
obec Louny, k.ú. Louny, zapsané na LV č. 83 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Louny pro ČR, příslušnost hospodaření Katastrální úřad pro Ústecký
kraj za kupní cenu 106.800.- 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, příspěvková organizace, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2006

29.
Usnesení č. 73/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti České dráhy, a.s.,
se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, a to:
- pozemek: p.p.č. 5175/7 o výměře 679 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaný na LV č. 11938 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště v Ústí nad Labem pro České dráhy, a.s., za kupní cenu
367.000,- Kč a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště spojů a elektrotechniky, Ústí nad LabemStříbrníky, Výstupní 2, příspěvková organizace, IČ: 14451069 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 nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 1. čtvrtletí 2007

30.
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Usnesení č. 74/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
1. o neodkoupení (nenabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Chabařovice, se sídlem Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice, IČ: 00556912, a to:
- pozemek: p.p.č. 1653/3 o výměře 5078 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl sloučen z p.p.č. 1653/3 o výměře 2499 m2, z p.p.č.
1653/6 o výměře 651 m2, z p.p.č. 1653/8 díl q o výměře 55 m2, z p.p.č. 1653/25 díl s o
výměře 1233 m2, z p.p.č. 1656/2 o výměře 76 m2, z p.p.č. 1658/2 díl t o výměře 535 m2,
z p.p.č. 1658/4 o výměře 29 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 865114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1675/7 o výměře 1561 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1675/1 o výměře 8486 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. 1665/55 o výměře 286 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/2 o výměře 887 m2, geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1665/56 o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/3 o výměře 189 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. 1665/30 o výměře 369 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/30 o výměře 388 m2,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1673/2 o výměře 317 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1673 o výměře 2226 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. 1686/8 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1686/4 o výměře 559 m2, 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 za kupní cenu
476.012,- Kč a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2 . o nabytí nemovitostí bezúplatným převodem z vlastnictví města Chabařovice, se sídlem
Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice, IČ: 00556912, do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 1653/3 o výměře 5078 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl sloučen z p.p.č. 1653/3 o výměře 2499 m2, z p.p.č.
1653/6 o výměře 651 m2, z p.p.č. 1653/8 díl q o výměře 55 m2, z p.p.č. 1653/25 díl s o
výměře 1233 m2, z p.p.č. 1656/2 o výměře 76 m2, z p.p.č. 1658/2 díl t o výměře 535 m2,
z p.p.č. 1658/4 o výměře 29 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 865114/2005 ze dne 15.4.2005),
47

pozemek: p.p.č. 1675/7 o výměře 1561 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1675/1 o výměře 8486 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. 1665/55 o výměře 286 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/2 o výměře 887 m2, geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1665/56 o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/3 o výměře 189 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. 1665/30 o výměře 369 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/30 o výměře 388 m2,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15.4.2005),
- pozemek: p.p.č. 1673/2 o výměře 317 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1673 o výměře 2226 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. 1686/8 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1686/4 o výměře 559 m2, 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)

uklád á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je nabytí nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: do 30 dnů po schválení bezúplatného převodu městem Chabařovice

31.
Usnesení č. 75/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníků: Marie
Poláková (1/6), bytem Malnice 22,439 42 Postoloprty, Libuše Svobodová (1/18), bytem
Jirkovská 5017, 430 04 Chomutov, Petra Svobodová (1/18), bytem Jirkovská 5017, 430 04
Chomutov, Miroslav Svoboda (1/18), bytem Jirkovská 5017, 430 04, Chomutov, Marcela
Mrázková (1/3), bytem Sídliště 207, 439 49 Staňkovice a Josef Svoboda (1/3), bytem
Zálužice 20, 438 01 Žatec, a to:
- pozemek: p.p.č. 644/26 o výměře 1.009 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
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- pozemek: p.p.č. 644/39 o výměře 168 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.p.č. 644/47 o výměře 1.337 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
(uvedené pozemky byly odděleny z p.p.č. 644/6 o výměře 33.507 m2 , druh pozemku: orná
půda geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 112-305/2005 ze dne 20. 9. 2005),
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsaných na LV č. 55 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Žatec pro Marii Polákovou, Libuši Svobodovou, Petru Svobodovou,
Miroslava Svobodu, Marcelu Mrázkovou a Josefa Svobodu za kupní cenu 905.040,- Kč
(360,--/m2).
2. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Bitozeves, se sídlem
Bitozeves 50, 439 42 Postoloprty, zastoupené: Václavem Šístkem, starostou obce, IČ:
00556238, a to:
- pozemek: p.p.č. 637/18 o výměře 190 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 637/20 o výměře 189 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro obec Bitozeves za kupní cenu 37.900,- Kč (100,-/m2).
B)

uklád á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvy, jejichž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2006

32.
Usnesení č. 76/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout
I. 1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od vlastníka: Miloslav
Štípek, bytem Velemyšleves 18, 438 01, a to:
- pozemek: p.p.č. 155/18 o výměře 6052 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 1555/26 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
(uvedené pozemky byly odděleny z pozemků ve zjednodušené evidenci č. 1541 o výměře
59597 m2 a č. 1664 o výměře 414 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1242011/2004 ze dne 8. 2. 2005)
obec Velemyšleves, k.ú. Velemyšleves, zapsaných na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Miloslava Štípka za kupní cenu 1.604.840,Kč (265,--/m2).
2. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od vlastníka: Miloslav
Štípek, bytem Velemyšleves 18, 438 01, a to:
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- pozemek: pozemek ve zjednodušené evidenci č. 1536/1 o výměře 1251 m2,
- pozemek: pozemek ve zjednodušené evidenci č. 1536/2 o výměře 3173 m2,
obec Velemyšleves, k.ú. Velemyšleves, zapsaných na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Miloslava Štípka za kupní cenu 579.680,Kč (131,--/m2).
B)

uklád á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvy, jejichž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2006

(Hlasování: 45 – 0 – 0) Návrh byl přijat Společné hlasování pro body 27 – 32
33.
Usnesení č. 77/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
1. o uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Římskokatolickou farností –
děkanstvím U Všech Svatých Litoměřice, se sídlem Mostecká 5, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ:
46771719, zastoupenou Msgre. Karlem Havelkou, děkanem a Ústeckým krajem na budoucí
nákup (nabytí) nemovitosti, a to:
-pozemek: p.p.č. 342/32 o výměře 493 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
(p.p.č. 342/32 byla oddělena z p.p.č. 342/12 o výměře 9575 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond, geometrickým plánem pro rozdělení parcel č. 12422/2005)
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, správa nemovitostí ve vlastnictví státu:
Pozemkový fond České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, Praha, PSČ
130 00.
2. o poskytnutí finančního daru pro Biskupství litoměřické, se sídlem Dómské náměstí 1/1,
Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 00445126, zastoupené Msgre. Karlem Havelkou, generálním
vikářem litoměřické diecéze ve výši 75.000,--Kč.

B)

uklád á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje předložit:
a) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 1.
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
b) smlouvu o poskytnutí finančního daru, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru o jehož
poskytnutí bylo rozhodnuto v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2006

34.
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Usnesení č. 78/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a společností
DEKONTA a. s., se sídlem Podhoří 328/28, 400 10 Ústí nad Labem, IČ: 25006096 na budoucí
prodej (převod) nemovitostí, a to:
- st.p.č. 106 o výměře 170 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- st.p.č. 107 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- st.p.č. 108 o výměře 41 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: část p.p.č. 478/2 o výměře cca 879m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
- pozemek: část p.p.č. 478/5 o výměře cca 212m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
- pozemek: p.p.č. 478/14 o výměře 66m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
- budova: bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, umístěna na st. p.č.106
- budova: bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, umístěna na st. p.č.107
- budova: bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, umístěna na st. p.č.108
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsaných na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, za kupní cenu 2.025.704,- Kč.

B)

uklád á
Ing René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní smlouvě, o
jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A), tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2006

35.
Usnesení č. 79/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zhod uje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a společností
DELNEMO, a.s., se sídlem Rudná, Za Panskou zahradou č.p. 1018, PSČ 252 19, IČ: 148 91 395,
zastoupenou Ing. arch. Kamilem Špendlou, ředitelem rozvoje na nákup (nabytí) nemovitostí, a
to:
- pozemek: část p.p.č. 661/3 o výměře cca 438 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: zamokřená plocha, způsob ochrany: chráněná značka geodetického
bodu
2
- pozemek: část p.p.č. 661/59 o výměře cca 276 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha
- pozemek: část p.p.č. 661/4 o výměře cca 7 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: zamokřená plocha
obec Litvínov, k.ú. Chudeřín u Litvínova zapsaných na LV č. 2781 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro společnost DELNEMO, a.s., za kupní cenu 330,Kč/ m2.
51

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní smlouvě, o
jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2006

36.
Usnesení č. 80/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) ro zho d uje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a spoluvlastníky: Ing.
Josef Pícha (1/3), bytem Tomanova 2415, Louny, PSČ 440 00 a Ing. Ivan Koděra (2/3), bytem
Šanov 98, Šanov, PSČ 270 31 na nákup (nabytí) nemovitostí, a to:
- pozemek: p.p.č. 537/7 o výměře 6 263 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 537/8 o výměře 1 125 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 537/9 o výměře 4 800 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 537/10 o výměře 87 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 537/11 o výměře 2 059 m2, druh pozemku: orná půda
(odděleny z p.p.č. 537 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 74-249/2005 ze dne 9. 9.
2005)
- pozemek: p.p.č. 538/14 o výměře 11 266 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 538/17 o výměře 12 999 m2, druh pozemku: orná půda
(odděleny z p.p.č. 538/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 74-249/2005 ze dne 9.
9. 2005)
obec Bitozeves, k.ú. Tatinná zapsaných na LV č. 90 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro spoluvlastníky Ing. Josefa Píchu a Ing. Ivana Koděru za kupní
cenu 350,- Kč/ m2, tj. 13,509.650,-- Kč za podmínek uvedených ve Smlouvě o budoucí kupní
smlouvě – příloha č. 19 tohoto usnesení.
B)

uklád á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní smlouvě, o
jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2006

37.
Usnesení č. 81/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) ro zho d uje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a spoluvlastníky: Ing.
Josef Pícha (1/3), bytem Tomanova 2415, Louny, PSČ 440 00, Ing. Ivan Koděra (1/3), bytem
Šanov 98, Šanov, PSČ 270 31 a Karel Chramosta (1/3), bytem Chlumčany 103, Chlumčany,
PSČ 439 03 na nákup (nabytí) nemovitostí, a to:
- pozemek: p.p.č. 573/6 o výměře 56 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 644/42 o výměře 55 m2, druh pozemku: orná půda (oddělen z p.p.č. 644/17
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 109-305/2005 ze dne 13.9.2005)
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- pozemek: p.p.č. 644/30 o výměře 53 m2, druh pozemku: orná půda (oddělen z p.p.č. 644/17)
- pozemek: p.p.č. 644/33 o výměře 19 m2, druh pozemku: orná půda (oddělen z p.p.č. 644/17)
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice zapsaných na LV č. 118 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro spoluvlastníky Ing. Josefa Píchu, Ing. Ivana Koděru a Karla
Chramostu
- pozemek: p.p.č. 554/2 o výměře 21 977 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 554/3 o výměře 4 304 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 610/2 o výměře 87 m2, druh pozemku: orná půda (oddělen z p.p.č. 610)
- pozemek: p.p.č. 610/3 o výměře 63 m2, druh pozemku: orná půda (oddělen z p.p.č. 610)
obec Bitozeves, k.ú. Tatinná zapsaných na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro spoluvlastníky Ing. Josefa Píchu, Ing. Ivana Koděru a Karla
Chramostu za kupní cenu 350,- Kč/ m2, tj. 9,314.900,- Kč za podmínek uvedených ve Smlouvě
o budoucí kupní smlouvě – příloha č. 20 tohoto usnesení.
B)

uklád á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní smlouvě, o
jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje v případě.
Termín: 30. 9. 2006

(Hlasování: 42 – 1 – 3) Návrh byl přijat Společné hlasování pro body 33 – 37
38.
Usnesení č. 82/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/12Z/2006 bod B) ze dne 21.
6. 2006 a to takto:
„- pozemek: p.p.č. 481/1 o výměře 1671 m2 v k.ú. Vyklice (oddělen dle GP č. 99-60/2005 ze dne
30.6.2005 z p.p.č. 481/1 druh pozemku: ostatní plocha, druh komunikace: ostatní komunikace)“
se ruší a nahrazuje se „- pozemek: p.p.č. 481/5 o výměře 146 m2 (oddělen dle GP č. 99-60/2005
ze dne 30.6.2005 z p.p.č. 481/1 druh pozemku: ostatní plocha, druh komunikace: ostatní
komunikace)“.
(Hlasování: 44 – 0 – 0) Návrh byl přijat
39.
Usnesení č. 83/15Z/2006
Nakládání s majetkem kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho d uje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
546/56, PSČ 140 00, IČ: 65993390, a to:
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-

část silnice I/7 v celkové délce 5,263 km, kterou tvoří původní silnice I/7 v úseku Hora
Svatého Šebestiána - Nebovazská křižovatka od staničení 93,273 km do staničení 88,132 km
v délce 5.141 km účetní hodnota ke dni 19.7.2006 je 12.065.143,-- Kč a část stavebního
objektu stavby „I/7 Křimov - Hora Svatého Šebestiána“ SO č. 135- „Přeložka stávající silnice
I/7 v km 12,410“ účetní hodnota ke dni 19.7.2006 je 4.852.440,-- Kč
na p.p.č. 293/6 (k pozemkové parcele č. 293/6 byly geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 156-134/2005 ze dne 1.8.2006 přisloučeny pozemkové parcely č. 292/12, 293/6 a část p.p.č.
1220/5) v k.ú. Hora Svatého Šebestiána, na p.p.č. 1202/2, 1202/4, 1202/5 v k.ú. Nová Ves u
Křimova a na p.p.č. 642/1, 642/2, 642/4 a 642/3 (oddělena z p.p.č. 642/3, geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 200-83/2006 ze dne 17.7.2006) v k.ú. Křimov
pozemek: p.p.č. 293/6 o výměře 2.594 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (k pozemkové parcele č. 293/6 byly geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
156-134/2005 ze dne 1.8.2006 přisloučeny p.p.č. 292/12 o výměře 35 m2, p.p.č. 293/6 o
výměře 1.939 m2 a část p.p.č. 1220/5 o výměře 620 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice)
obec Hora Svatého Šebestiána, k.ú. Hora Svatého Šebestiána zapsané na LV č. 123 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku,
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR

-

pozemek: p.p.č. 1202/2 o výměře 32.519 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1202/4 o výměře 243 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1202/5 o výměře 344 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Hora Svatého Šebestiána, k.ú. Nová Ves u Křimova zapsané na LV č. 10 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR

-

pozemek: p.p.č. 642/1 o výměře 15.687 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití
silnice
- pozemek: p.p.č. 642/2 o výměře 17.273 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 642/4 o výměře 3.415 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití
silnice
- pozemek: p.p.č. 642/3 o výměře 13.759 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 642/3 o výměře 18.599 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 200-83/2006 ze dne 174.8.2006)
obec Křimov, k.ú. Křimov, zapsané na LV č. 6 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
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. Celková účetní hodnota převáděných pozemků ke dni 20.7.2006 je 2.172.729,-- Kč.
-

Přijetí daru je podmíněno provedením úprav Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na původní silnici I/7
do doby uzavření darovací smlouvy, jedná se o úpravy:
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- kompletní velkoplošná výsprava úseku (ABS) dle vyznačení SÚS ÚK, provoz Chomutov
- kompletní obnova vodorovného dopravního značení v provedení:
a) středové značení v plastu
b) krajnicové značení v barvě
- osazení směrových nástavců na stávající svodidla
- osazení respektive doplnění směrových sloupků dle platné normy
- výměna stávajících poškozených směrových sloupků
- výměna zábradlí na propustku v úseku „Špic“
- kontrola a případná oprava čela propustku
- oprava krajnice v úseku Křimov - železniční přejezd Vejprty, Nová Ves
- kosení travních porostů
- osazení DZ Z4 v místě napojení staré a nové komunikace I/7 Hora Sv. Šebestiána
- kontrola a případná výměna stávajících svodidel.
B)

uklád á
uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2006

(Hlasování: 42 – 0 – 1) Návrh byl přijat
Usnesení č. 84/15Z/2006
Schválení smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby
„K bodu programu 3 Okružní křižovatky na II/229 Louny“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozho dlo
dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a dle § 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o uzavření Smlouvy o
společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Okružní křižovatky
na II/229 Louny“ mezi Ústeckým krajem a městem Louny, dle přílohy č.21 tohoto usnesení.
(Hlasování: 42 – 0 – 2 )

Návrh byl přijat

Usnesení č. 85/15Z/2006
Doplnění Zásad Fondu obnovy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
následující doplnění Zásad pro poskytování podpory z Fondu obnovy ÚK:
Na konec čl. 3.1. se doplňuje věta: „Žádosti se podávají průběžně a to nejpozději do dvanácti
měsíců od vzniku události uvedené v čl.1.2. Zásad“.
Na konec čl. 5.2. se doplňuje věta: „Dotace budou poskytovány přednostně na majetek, který je
pojistitelný obtížně nebo za ekonomicky nevýhodných podmínek“.
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(Hlasování: 44 – 0 – 0)

Návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 14/15Z/2006 – Informace ve věci podnětu pana J. Krejzy ml.
Příloha č. 2 k usnesení č. 19/15Z/2006 – Podpora rozvoje služeb cest. ruchu v ÚK pro veřejný sektor
Příloha č. 3 k usnesení č. 20/15Z/2006 – Vybrané projekty v rámci 3. výzvy GS opatření 3.3 OPRLZ
Příloha č. 4 k usnesení č. 21/15Z/2006 – GS 4.1.2. – podpora rozvoje služeb CR v ÚK pro malé a
střední podnikatele
Příloha č. 5 k usnesení č. 22/15Z/2006 – Projekty navržené ke schválení - 3. kolo výzvy, bod 22
Příloha č. 6 k usnesení č. 23/15Z/2006 – Projekty navržené ke schválení – 3 kolo výzvy, bod 23
Příloha č. 7 k usnesení č. 26/15Z/2006 – Vzor smlouvy, bod 26
Příloha č. 8 k usnesení č. 27/15Z/2006 – Program podpory směrů rozvoje zem. a venk. oblastí v ÚK
na rok 2006 – dodatek, bod 27
Příloha č. 9 k usnesení č. 27/15Z/2006 – Časový harmonogram , bod 27
Příloha č. 10 k usnesení č. 28/15Z/2006 – Uspokojení žadatelé, bod 28
Příloha č. 11 k usnesení č. 28/15Z/2006 – Vzor smlouvy, bod 28
Příloha č. 12 k usnesení č. 29/15Z/2006 – Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK
Příloha č. 13 k usnesení č. 29 /15Z/2006 – Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK
dotační tituly
Příloha č. 14 k usnesení č. 29/15Z/2006 – Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK
formulář žádosti
Příloha č. 15 k usnesení č. 34 /15Z/2006 – Návrh dodatku ke smlouvě
Příloha č. 16 k usnesení č. 35/15Z/2006 – Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2007
Příloha č. 17 k usnesení č. 36/15Z/2006 – Dotační program „Sport a volný čas“
Příloha č. 18 k usnesení č. 42/15Z/2006 - Program „Podpora sociálně – zdravotních služeb 2007“
Příloha č. 19 k usnesení č. 80/15Z/2006 - Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a
spoluvlastníky Ing. Josefem Píchou (1/3) a Ing. Ivanem
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Koděrou (2/3) –pozemky v k.ú. Tatinná pro průmyslovou
zónu Triangle
Příloha č. 20 k usnesení č. 81/15Z/2006 - Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a
spoluvlastníky Ing. Josefem Píchou (1/3), Ing. Ivanem
Koděrou (1/3) a Karlem Chramostou (1/3) – pozemky v k.ú.
Tatinná a Nehasice pro průmyslovou zónu Triangle
Příloha č. 21 k usnesení č. 84/15Z/2006 – Smlouva o společném postupu při zadání veřejné zakázky na
výběr zhotovitele stavby „Okružní křižovatky na II/229
Louny“
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Příloha č.1 k usnesení č. 14/15Z/2006
Informace ve věci podnětu pana Jiřího Krejzy ml.
dle usn. č. 5/12Z/2006 ZÚK dne 21.6.2006

Usnesením č. 5/12Z/2006 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 6. 2006 bylo Radě ÚK
uloženo zabývat se podnětem pana Jiřího Krejzy ml., se kterým vystoupil na jednání ZÚK dne
21. 6. 2006.
Hejtman Ústeckého kraje uložil dne 14. 7. 2006 odboru kontroly ověřit postup příslušných
orgánů kraje v této věci.
1. Podstata podnětu - požadavek, aby náklady soudního řízení ve výši 2 073,- Kč, jejichž
úhrada ve prospěch žalobce pana J. Krejzy ml. byla uložena Krajskému úřadu ÚK
rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem 15 Ca 219/2005 ze dne 15. 2. 2006 (PM dne
20. 2. 2006) ve věci žaloby proti rozhodnutí správního orgánu žalobce Jiřího Krejzy ml. proti
řediteli KÚ ÚK, byly jako škoda uplatněny vůči ředitelce KÚ ÚK.
2. Žalobní věc
Dne 12. 8. 2005 obdržel hejtman ÚK od pana Krejzy ml. dle zákona č. 106/1999 Sb. žádost
o informaci (č.ev. 104491/2005) - kopii zápisu a kopii usnesení 15. schůze RÚK dne 27. 7.
2005, k vyřízení předáno KÚ ÚK, odboru kancelář hejtmana. Ten jako povinný subjekt dle §
2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vydal dne 25. 8. 2005 rozhodnutí 109001/2005/Re, kterým
žádosti o inf. částečně nevyhověl (s odvoláním na § 58 odst. 1 a 3 zákona o krajích odmítl
poskytnout zápis z jednání rady), kopie usnesení byla poskytnuta 2. 9. 2005. Pan Krejza se
proti uvedenému rozhodnutí dne 29. 8. 2005 odvolal.
O odvolání byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná
rozhodnout ředitelka KÚ ÚK, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy je odvolání povinným
subjektem, odborem kancelář hejtmana, předloženo odvolacímu orgánu (2. 9. 2005).
Oprávněnou úřední osobou však byl v dané době Ing. Jiří Mareček, CSc. který nepřítomnou
ředitelku úřadu zastupoval. Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě o odvolání rozhodnuto
nebylo, má se dle § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za to, že odvolací orgán vydal
rozhodnutí, kterým došlo k zamítnutí odvolání a potvrzení výše uvedeného rozhodnutí odboru
kancelář hejtmana o neposkytnutí zápisu z 15. zasedání Rady ÚK ze dne 27. 7. 2005. Toto
fiktivní rozhodnutí se pak stalo předmětem soudního sporu.
Soud žalobou napadené fiktivní rozhodnutí odvolacího orgánu zrušil pro vady řízení
(nepřezkoumatelnost rozhodnutí), věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení a zároveň mu uložil
úhradu nákladů soudního řízení.
3. Postup krajského úřadu
Bylo ověřeno, že věcně příslušný orgán, KÚ ÚK, ve věci úhrady soudních nákladů konal bez
ohledu na podnět pana Krejzy ml., a to v souladu s:
- postupem dle Směrnice ředitele KÚ ÚK, kterou se stanoví jednotný postup při řešení
žalob, o nichž je rozhodováno ve správním soudnictví ( č. 9/2003 platná do 30. 6.
2006, od 1. 7. 2006 č. S-17/2006),
- Statutem škodní komise, který k provedení § 17 zákona o krajích schválila Rada ÚK
usnesením č. 35/15/2001 dne 5. 9. 2001 a vydal ředitel KÚ ÚK dne 12. 9. 2001,
- obecnou zásadou přijatou na jednání ŠK dne 9. 4. 2004 pro případy, kdy bude kraji
rozsudkem správního soudu, či jiného obdobného orgánu provádějícího přezkum
individuálních správních aktů uložena náhrada nákladů řízení. Dle této zásady mají
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být náklady řízení uloženy odpovědnému pracovníkovi v případě, že jeho rozhodnutí
soud zrušil:
a) pro hrubý rozpor se zákonem nebo zanedbání povinnosti dané zákonem,
b) z důvodu nesledování trendů v rozhodování o sporech v dané problematice.
V ostatních případech má být doporučována úhrada nákladů řízení na vrub úřadu.
Škodní komise projednala úhradu soudních nákladů ve výši 2 073,- Kč dle rozhodnutí
Krajského soudu v Ústí n.L. sp. zn. 15 Ca 219/2005 dne 27. 7. 2006 (zápis č. 4/2006) a
hlasováním členů komise 9 -0 -0 doporučila ředitelce krajského úřadu jejich proúčtování do
výdajů na činnost KÚ ÚK s odůvodněním, že rozhodnutí soudního sporu v neprospěch
KÚ ÚK nebylo důsledkem porušení právních povinností, či nedbalosti odpovědného
úředníka (Ing. Jiří Mareček, CSc.), který potvrdil rozhodnutí prvoinstančního orgánu ve věci.
Ředitelka krajského úřadu postup navržený škodní komisí odsouhlasila.
Postup správního orgánu prvního i druhého stupně (odbor kancelář hejtmana, zástupce
ředitelky KÚ ÚK) – odmítnutí zápisu z jednání rady – byl v rozhodném období v souladu
s obecnou praxí v těchto věcech. Dokladem může být např. i rozsudek Krajského soudu
v Praze č.j.: 45 Ca 5/2004 – 31 ze dne 18. 3. 2004, kterým byla zamítnuta žaloba proti
rozhodnutí Rady města Černošice o neposkytnutí informací – kopií zápisů ze schůze rady s odůvodněním odvolávajícím se na § 101 odst. 1 a 3 zákona o obcích (neveřejnost jednání,
zápisy k nahlédnutí členům zastupitelstva).
Průlom do zmíněné praxe učinilo až rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně č.j.: 6 As
40/2004-62 ze dne 25. 8. 2005, kterým byl rozsudek krajského soudu v Praze č.j.: 45 Ca
5/2004 – 31 ze dne 18. 3. 2004 zrušen. Dle odůvodnění má občan právo na informace, jež
jsou obsahem zápisů ze schůzí rady, s vyloučením chráněných údajů. Správní orgán druhého
stupně se v řízení o odvolání pana Krejzy ml. doručeném KÚ ÚK dne 29. 8. 2006 necítil
rozhodnutím Nejvyššího správního soudu vázán, neboť o něm neměl a ani nemohl mít
povědomí. Podle informace poskytnuté vedoucím oddělení ICT Nejvyššího správního soudu
bylo předmětné rozhodnutí poprvé zveřejněno dne 20. 10. 2005 a to na jeho www stránkách.
Ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo publikováno dne 22. 12. 2005. Panu
Krejzovi byly jím požadované informace krajským úřadem poskytnuty v průběhu soudního
řízení, ve vazbě na publikovaný právní názor Nejvyššího správního soudu dne 29. 12. 2005.
Zpracovala:
Mgr. Iva Johnová
vedoucí odboru kontroly

Příloha č. 2 k usnesení č. 19/15Z/2006

Akce navržené k financování (v Kč)
3. výzva - GS "Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor"
název akce

název a adresa žadatele

1

Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje v r.
2007

2

Destinační agentura cestovního ruchu Ústeckého kraje

3

Turistická databanka Ústeckého kraje
Zřízení stabilního pracoviště služeb cestovního ruchu pro
mikroregion Sever
Město Šluknov, Náměstí Míru 1, 40777, Šluknov
Statutární město Ústí n.L., Velká Hradební 2336/8,
Ústí nad Labem - univerzitní město
400 01 Ústí nad Labem
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí
nad Labem
Propagační materiály Ústeckého kraje
České Švýcarsko o.p.s., Masarykova 1094/4,
Organizace turistické destinace Česko-saské Švýcarsko Krásná Lípa, 407 46
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí
Židovské památky Ústeckého kraje
nad Labem
Regio centrum o.p.s., Máchova 1192, Rumburk
Rozvoj hipoturistiky v okrese Děčín
408 01
Využití rekultivované krajiny pro rozvoj cestovního ruchu
ve Strupčicích
Obec Strupčice, Strupčice 51, 431 14
Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v regionu Město Klášterec nad Ohří, Náměstí Dr. E. Beneše
měst Klášterce nad Ohří a Kadaně
85/85, Klášterec nad O., 43151

4
5
6
7
8
9
10
11

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí
nad Labem
Svaz cestovního ruchu Deliteus, Velká Hradební
484/2/ Ústí nad Labem, 40001
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí
nad Labem

IČO

počet
bodů

rozpočet akce
(Kč)

uznatelné
náklady

navrhovaná dotace (Kč)
z EU

kraje

státní rozpočet
(Kč)

vlastní zdroje
(Kč)

70892156

88,47

2 317 000,00

2 317 000,00

1 737 750,00

66111196

80,99

2 167 690,00

2 167 690,00

1 463 191,00

70892156

80,18

1 981 945,00

1 981 945,00

1 486 458,75

00261688

78,83

2 310 730,00

2 310 730,00

1 733 047,50

577 682,50

0081531

78,29

1 510 110,00

1 510 110,00

1 132 582,50

377 527,50

70892156

78,02

2 055 000,00

2 055 000,00

1 541 250,00

25436911

77,93

2 223 340,00

2 223 340,00

1 500 000,00

70892156

77,75

1 927 800,00

1 927 800,00

1 445 850,00

27286355

74,77

2 262 158,00

2 222 158,00

1 499 995,00

00262145

74,23

604 200,00

604 200,00

453 150,00

151 050,00

00261939

73,42

2 692 600,00

2 692 600,00

1 554 478,60

692 600,00

22 052 573,00

22 012 573,00

15 547 753,35

Celkem

579 250,00
487 730,00

216 769,00

495 486,25

513 750,00
500 000,00

223 340,00

500 005,00

222 158,00

481 950,00

2 070 436,25

1 487 735,00

2 461 127,00

Náhradní akce
název akce

název a adresa žadatele

IČO

počet
bodů

rozpočet akce
(Kč)

uznatelné
náklady

navrhovaná dotace (Kč)
z EU

11
12
13
14

Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v regionu
měst Klášterce nad Ohří a Kadaně

Město Klášterec nad Ohří, Náměstí Dr. E. Beneše
85/85, Klášterec nad O., 43151
Statutární město Ústí n.L., Velká Hradební 2336/8,
Větruše - dominanta Ústí nad Labem
400 01 Ústí nad Labem
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí
Propagace Ústeckého kraje
nad Labem
Kontaktní centrum Národního parku České Švýcarsko v Regio centrum o.p.s., Máchova 1192, Rumburk
Srbské Kamenici
408 01

0,00

1 156 735,00

867 551,00

289 184,00

1 958 000,00

1 958 000,00

1 468 500,00

69,19

2 262 333,00

2 220 333,00

1 498 725,00

71175369

68,92

350 000,00

350 000,00

262 500,00

87 500,00

Město Kadaň, Mírové nám. 1, Kadaň, 43201
Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01
Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice,
Propagace cykloturistiky v povodí Labe v Ústeckém kraji Náměstí Jana z Dražic 169, Roudnice, 413 01
Putování mikroregionem Svornost
Mikroregion Svornost, Zámek 1, Světec, 417 53
Propagace žatecké chmelařské oblasti pro rozvoj služeb Chrám Chmele a piva, Svatopluka Čecha 1304,
cestovního ruchu
Žatec 43801

00261912
00266027

68,83
68,83

536 100,00
1 666 000,00

536 100,00
1 594 000,00

400 000,00
1 195 500,00

136 100,00
398 500,00

25047671
70873623

68,38
67,3

690 800,00
1 857 902,00

690 800,00
1 857 902,00

466 290,00
1 393 426,50

26534924

67,07

1 770 720,00

1 770 720,00

1 195 236,00

Propagace horského mikroregionu SOV
Propagace a prezentace Chomutovska jako ucelné
destinace III.etapa

47793040

66,67

780 000,00

780 000,00

585 000,00

195 000,00

00261891

66,31

1 428 000,00

1 428 000,00

1 071 000,00

357 000,00

00266566

66,13

792 500,00

792 500,00

594 375,00

198 125,00

66111196

65,32

851 542,00
16 228 025,00

851 542,00
15 986 632,00

574 790,00
12 018 414,90

15

Propagace mikroregionu Podbořansko

16
17

Via regia - královská města na Ohři
Litvínov - město v pohybu

18
19
20
21
22
23
24

Obec Proboštov - propagace turistických cílů
Reedice mapy a renovace Polabské jezdecké turistické
stezky
Celkem

Svazek obcí Vejprtska, Tylova 6, Vejprty, 431 91
Město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov 430
28
Obec Proboštov, Náměstí Svobody 700,
Proboštov, 417 12
Svaz cestovního ruchu Deliteus, Velká Hradební
484/2/ Ústí nad Labem, 40001

73,42

0081531

71,98

1 284 128,00

70892156

71,8

27286355

vlastní zdroje
(Kč)

445 521,40

Svazek obcí Podbořansko, Náměstí Míru 166,
Vroutek 439 82

00261939

kraje

státní rozpočet
(Kč)

489 500,00
499 575,00

155 430,00

69 080,00
464 475,50
398 412,00

644 930,00

222 033,00

191 596,95
1 089 583,95

177 072,00

85 154,20
2 679 223,70

Příloha č. 2 k usnesení č. 19/15Z/2006

Příloha č. 2 k usnesení č. 19/15Z/2006

Příloha č. 2 k usnesení č. 19/15Z/2006

Grantové schéma Ústeckého kraje CZ.04.1.03/3.3.06
Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání OP RLZ, Opatření 3.3

Příloha č. 3 k usnesení č. 20/15Z/2006

Závěr ze zasedání výběrové komise dne 15. 8. 2006
Projekty vybrané k podpoře v rámci 3.výzvy GS opatření 3.3 OPRLZ
3. kolo výzvy
Celkem na rozdělení v 3. kole

Reg.č.

Žadatel

1

CZ.04.1.03/3.3.06.4/0001

Vzdělávací společnost EDOST
s.r.o

2

CZ.04.1.03/3.3.06.4/0007

MAGNUM PC, s.r.o

3

CZ.04.1.03/3.3.06.4/0010

Společnost pro rozvoj
Ústeckého kraje

5 248 092,00 Kč
Název projektu
Certifikovaný vzdělávací modul pro firemní
školitele a lektory v oblasti certifikcí, norem
jakosti , bezpečnosti práce, požárních a
hygienických předpisů
CVEP- cestou vzdělání k ekologickému
podnikání
Vývoj a realizace vzdělávacích programů
pro přípravu a realizaci projektů v Ústeckém
kraji

Celk. náklady

Body

1 515 340,00 Kč

86

2 201 000,00 Kč

76

1 531 752,00 Kč

76

5 248 092,00 Kč

Celkem rozděleno

5 248 092,00 Kč

Příloha č. 4 k usnesení č. 21/15Z/2006

GS 4.1.2. - podpora rozvoje služeb CR v ÚK pro malé a střední podnikatele - návrh poskytnutí dotací
III. kolo výzvy
název akce

název žadatele

Selský dvůr - marketing
Veletržní turistika
Sportcentrum Rumburk - propagace
Prezentace a publicita rekr.komplexu Lesná
Mezinárodní přístav Píšťany,propagace

J. Oršuliak
Výstavy, spol. s r.o.
R. Pešťák
A. Herzán
M. Cink

CELKEM

počet
rozpočet akce
bodů
89,73
509 320,00
86,13
4 100 000,00
88,65
957 950,00
68,83
1 072 071,00
65,41
1 997 600,00

uznatelné
náklady
428 000,00
4 100 000,00
805 000,00
900 900,00
1 997 600,00

požadovaná dotace
z EU
kraje
149 800,00
59 920,00
1 428 571,43
571 428,57
281 750,00
112 700,00
315 315,00
126 126,00
699 160,00
279 664,00

8 636 941,00

8 231 500,00

2 874 596,43

1 149 838,57

vlastní zdroje
218 280,00
2 100 000,00
410 550,00
459 459,00
1 018 776,00
4 207 065,00

Příloha č. 5 k usnesení č. 22/15Z/2006

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Ústeckého kraje
3.kolo výzvy
Projekty navržené ke schválení

Název žadatele

Název projektu

Milan Fiala
Ivana Jakešová - VM LOUNY,
ČESKO

Truhlárna FIALA
Technologická inovace výroby světelných neonů

KECIP, s.r.o.

Technologie firmy KECIP s.r.o.

SVOBA s.r.o.

Nová provozovna SVOBA s.r.o.
Návěsové soupravy
Výstavba výrobního a distribučního centra firmy TYMA
CZ v Ústí nad Labem

ALFECU s.r.o.
TYMA CZ, s.r.o.
CELKEM

celkový
rozpočet

celkové UN

soukr.spolufina
ncování

příspěvěk EU

KRAJ
Navrhovaná
dotace

bodové
dotace celkem hodnocení

3 376 100

2 837 059

1 446 900

992 971

397 188,00

1 390 159

75,52%

5 456 867,90

4 585 603,00

2 338 657,70

1 604 961,10

641 984,50

2 246 945,60

73,05%

1 901 144

1 597 600

814 776

559 160

223 664,00

782 824

69,08%

18 596 758

15 206 932

12 354 932

2 037 143

814 857,00

2 852 000

67,64%

8 335 950

7 005 000

4 205 000

2 000 000

800 000,00

2 800 000

66,41%
62,50%

20 033 000

8 265 000

5 265 000

2 142 857

857 143,00

3 000 000

57 699 820

39 497 194

26 425 266

9 337 092

3 734 836,50

13 071 929

Příloha č. 6 k usnesení č. 23/15Z/2006

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Ústeckého kraje - 3. kolo výzvy
Projekty navržené ke schválení
poř.č.

Název žadatele

Název projektu

celkový
rozpočet

celkové UN

soukr.spolufina
ncování

příspěvěk EU

KRAJ
Navrhovaná
dotace

dotace celkem

bodové
hodnocení

1 TARGAVIA, s.r.o.

Rozšíření výrobních možností společnosti TARGAVIA, s.r.o.

14 756 000

12 200 000

6 222 000

4 270 000

1 708 000

5 978 000

82,19%

2 "IZOS s.r.o"

Výrobní hala a technologické vybavení pro opracování a kalení plochého skla

72 311 717

59 869 930

47 869 930

8 571 429

3 428 571

12 000 000

80,86%

3 JACER-CZ, a.s.

Zvýšení kapacity výroby palivového dřeva ve firmě JACER - CZ, a.s. – vznik
nových pracovních příležitostí

21 813 890

18 331 000

9 348 810

6 415 850

2 566 340

8 982 190

74,35%

4 KOVO DĚČÍN spol. s r.o.

Nákup soustružnického centra pro rozšíření výroby společnosti KOVO DĚČÍN
spol. s r.o.

5 836 950

4 905 000

2 505 000

1 714 286

685 714

2 400 000

74,35%

5 Emco spol. s r.o.

Výroba a vývoj cereálních výrobků v bio kvalitě v závodě Hrdly

17 534 092

14 734 531

7 534 531

5 142 857

2 057 143

7 200 000

73,05%

6 PAPKON s.r.o.

Rozšíření podnikatelské činnosti společnosti PAPKON

4 462 369

3 673 469

1 873 469

1 285 714

514 286

1 800 000

72,72%

7 VERONA, spol. s r.o.

„Rozšíření společnosti VERONA na Teplicku - hala, technologie“

7 501 945

7 315 920

3 731 119

2 560 572

1 024 229

3 584 801

71,22%

8 R.I.N. 2000 spol. s r.o.

Výroba skleněných dílů bižuterie v rekonstruovaných prostorách

12 833 000

10 700 000

5 457 000

3 745 000

1 498 000

5 243 000

69,92%

9 SEKO EDM, a.s.

Vybudování nového výrobního závodu společnosti SEKO EDM, a.s.

33 713 890

28 331 000

21 131 000

5 142 857

2 057 143

7 200 000

69,40%

10 V.H.V s.r.o.

Vybudování výrobních, skladovacích a administrativních prostor společnosti
V.H.V. s.r.o.

29 452 245

24 749 786

15 749 786

6 428 571

2 571 429

9 000 000

69,34%

11 REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Mechanizace firmy REKULTIVACE Ústí nad Labem

21 409 290

17 991 000

9 175 410

6 296 850

2 518 740

8 815 590

66,67%

12 Metalimpex Group spol. s r.o.

Výstavba nového výrobního objektu pro zřízení moderní strojírenské výrobní
jednotky
v obci
Hrobčice
u Bíliny- nákladního automobilu s hydraulickým
Nákup těžké
dopravní
techniky

14 874 400

12 000 000

6 120 000

4 200 000

1 680 000

5 880 000

66,31%

13 CONGEO, spol. s r.o.

nakládacím jeřábem (rukou) a vlekem pro vnitropodnikové zásobování
realizovaných staveb stavebním materiálem

3 433 300

2 885 300

1 472 300

1 009 286

403 714

1 413 000

63,61%

14 Ing. Richard Fresser - RAF Děčín

Ing. Richard Fresser - rozšíření stávající výrobní činnosti pořízením nového
technologického vybavení

3 129 700

2 530 000

1 290 300

885 500

354 200

1 239 700

63,09%

15 Služby Archman s.r.o.

Rozšíření a modernizace výrobní základny firmy Služby Archman s.r.o

20 230 000

17 000 000

8 670 000

5 950 000

2 380 000

8 330 000

62,43%

16 BAGROS s.r.o.

Areál firmy BAGROS

7 685 651

5 649 054

2 881 017

1 977 169

790 868

2 768 037

61,52%

17 LIEBEZEIT HYDRAULIK, s.r.o.

LIEBEZEIT HYDRAULIK s.r.o. - rozšíření a modernizace výrobních prostor
společnosti

8 377 857

7 040 216

4 040 216

2 142 857

857 143

3 000 000

60,29%

18 Günter Mayer - POSMAYSPOL

Nákup nové technologie pro zámečnickou výrobu

2 598 603

2 183 700

1 113 687

764 295

305 718

1 070 013

60,03%

301 954 899

252 089 906

156 185 575

68 503 093

27 401 238

95 904 331

CELKEM
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Číslo poskytovatele : …/2006
Číslo příjemce
:

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
………………………………………………………………….
se sídlem: …………………
zastoupený ……………..
IČ ……………..
Bankovní spojení: ……………..
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
……………..
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „……………..“
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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. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 4/9Z/2005 ze dne 21.12.2005 byl schválen Program rozvoje ekologické výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2006 a stanoven rámec pro realizaci
tohoto programu pro rok 2006.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/47R/2006 ze dne
12.7.2006 neinvestiční dotaci ve výši ……………..,- Kč (slovy: -……………..-korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. …………….., pod UZ
(účelovým znakem) 99,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 rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro
rok 2006
2. Termín ukončení realizace projektu je 15. prosinec 2006, pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel.
3. Účelové určení prostředků činí v členění na
a) nákup materiálu ………………………………..,- Kč v rozsahu uvedeném v položkovém
rozpočtu žádosti o dotaci v rámci programu
b) nákup služeb (na fakturu či účetní doklady) ……………………………..,- Kč v rozsahu
uvedeném v položkovém rozpočtu žádosti o dotaci v rámci programu
c) cestovné
se
samostatným
vyčleněním
příkaz)………………………….Kč

zahraničních

cest

(na

cestovní

d) osobní náklady (uzavřené dohodou)………………… ……………..,- Kč v rozsahu
uvedeném v položkovém rozpočtu žádosti o dotaci v rámci programu
e) věcné dary (pouze u sportovních, uměleckých apod. soutěží pro děti a mládež) …Kč
Změny v rámci účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu splnění
následujících podmínek:
v rámci projektu je možný přesun mezi jednotlivými účelovými položkami do výše
……………..,- Kč bez souhlasu poskytovatele.
-

změna nebude mít vliv na základní účel projektu

-

stanovený procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech bude dodržen
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4. 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
12.7.2006.
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 daném rozpočtovém roce,
- 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 v platném znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta po vyčerpání částky, kterou hradí příjemce ze svých prostředků,
na základě stanoveného závazného ukazatele (bod 6 čl. II.) :
- jednorázově

6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových nákladech projektu
ve výši 20 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým
nákladům projektu včetně dodržení druhového členění 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.
b) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
rozpočtem projektu a jejich 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.
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c) 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

-

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 schváleného rozpočtu

d) 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.
e) 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.
f) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí
krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace
podpořeného projektu.
g) V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace než jaký byl stanoven
jako závazný ukazatel (viz. bod 6 čl. II.), 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.
h) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánovaný
rozpočet, současně při předložení závěrečné zprávy.
i) 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.
j) Respektovat závěry kontroly provedené administrujícím odborem nebo
kontroly krajského úřadu.

orgánem
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k) V případě, že porušení podmínek smlouvy je možno kvalifikovat jako porušení
rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. V případě zjištění závažného neplnění podmínek smlouvy je příjemce povinen
poskytnutou dotaci vrátit.
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. Podle článku 2 nařízení Komise č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na
podporu de minimis nesmí příjemce v jakémkoliv tříletém období v souhrnu všech
veřejných podpor malého rozsahu poskytnutých v tomto období získat podporu vyšší než
je částka 100 000 EUR. Pro přepočet do korun českých se použije kurz vyhlášený
Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč pro den, kdy je každá jednotlivá
podpora poskytnuta. Za den poskytnutí podpory je považován den, kdy byla uzavřena
smlouva o podpoře nebo bylo vystaveno rozhodnutí o dotaci.
Tato dotace má charakter podpory malého rozsahu (de minimis).
3. 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.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
5

Příloha č. 7 k usnesení č. 26/15Z/2006
5.

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

6.

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

7. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
8. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/47R/2006 ze
dne 12.7.2006

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

……………………………………………………….
……………..
……………..
příjemce
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Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji
na rok 2006 - dodatek

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji pro rok
2006 vyhlašuje odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Ústeckého kraje, ve
spolupráci s Komisí zemědělství Rady Ústeckého kraje. Program se řídí ustanoveními
„Směrnice společenství pro státní pomoc v sektoru zemědělství 2000/C 28/02 (dále jen
Směrnice), a dále ustanoveními „Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu
Ústecké kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na
území kraje“ (dále jen „Zásady“), není-li výslovně stanoveno odlišně.
I.Předměty podpory

Dotační titul č. 4: Podpora ozdravění volně žijící zvěře a včelstev v Ústeckém kraji
Dotační titul je v souladu s článkem 11 Směrnice.
4.3 Obnova včelstev uhynulých v zimě 2005/2006.
Podpora opatření vedoucích k obnovení početních stavů včelstev v Ústeckém kraji
minimálně na úroveň vykazovanou ke dni 15.9.2005 formou zálohové platby jednotlivým
chovatelům prostřednictvím příslušných OV ČSV.
II. Okruhy žadatelů
1) Žadatelem může být subjekt, který
·

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

·

nemá sídlo na území Ústeckého kraje, avšak projekt, o jehož podporu je žádáno,
bude realizován na území Ústeckého kraje.

·

žadatel musí splňovat požadavky ustanovení článku 3 Směrnice.

2) Příjemcem podpory budou jednotlivé včelařící subjekty. Žadatelem o podporu budou OV
ČSV, které uvedené včelařící subjekty sdružují.Tento postup je nutný vzhledem k časové
tísni k realizaci podpor, k potřebě objektivně zjistit skutečné ztráty a stav obnovy včelstev ve
sledovaném období a potřebě podporu objektivně rozdělit mezi včelaře obnovivší stavy
včelstev. Včelařící subjekty mohou být :
·
·
·

obchodní společnosti nebo družstva provozující zemědělskou výrobu a
soukromě hospodařící rolníci
občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů, založené s cílem podpory zemědělské výroby, její kvality
a marketingu.
zájmové profesní svazy zemědělců a zemědělských subjektů, pokud jsou
registrovány podle zvláštních právních předpisů a mají svoje identifikační číslo
a své sledovatelné účetnictví
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·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

III. Forma podpory
Forma podpory je stanovena jako účelová dotace.
IV. Spoluúčast žadatele, minimální výše dotace
Minimální spoluúčast žadatele činí 50% .
Minimální výše dotace není stanovena.
V. Způsob, termín a místo podání projektů
Žádost o poskytnutí dotace (viz příloha č. 1 Programu) doručí žadatel v zalepené obálce
označené textem “Dotace v rámci Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí v Ústeckém kraji pro rok 2005“ na adresu
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Žádost s projektem musí být doručena poštou nebo do podatelny pošty na Krajském úřadu
v Ústí nad Labem nejpozději do 30.9.2006
Žádost bude předložena v písemné a elektronické podobě.
Doručené obálky budou otevřeny najednou až po uvedeném termínu. Žádost včetně
veškerých příloh musí být zpracována v českém jazyce. Žádost musí být psána čitelně.
Do výběrového řízení budou přijaty pouze ty žádosti, které byly podány v požadovaném
termínu, na předepsaném formuláři podle přílohy č. 1 Programu, bez dalších formálních
nedostatků.
Formálně nesprávné projekty nebudou posuzovány.
VI. Požadovaný obsah projektů
1) Řádně vyplněný formulář žádosti o dotaci podle přílohy č. 1. bude obsahovat stavy
včelstev ke dni 15.9.2005, ke dni 1.5.2006 a ke dni 30.9.2006.
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2) Povinné přílohy žádosti dle bodu 3. čl.VI Zásad poskytování finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně
prospěšnou činnost na území kraje - pro tuto příležitost budou použity doklady, které
jednotlivé OV ČSV již předložily ke dni 30.3.2006 k žádosti o dotační titul 4.2. pro rok
2006.

VII. Způsob hodnocení projektů
Do výběrového řízení budou přijaty pouze ty projekty, které byly spolu se žádostí (viz příloha
č. 1) dodány v požadovaném termínu, obsahují povinné a zvláštní přílohy a jsou bez dalších
formálních nedostatků.
Náležitosti projektu musí být vyplněny pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo usnadněno
jejich hodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údajů, zajišťujících srozumitelnost
projektu, zejména pokud jde o cíle, kterých má projekt dosáhnout, prospěch, který bude
z projektu plynout a význam navrhovaného projektu pro cíle programu.
Projekty bude hodnotit Komise zemědělství Rady Ústeckého kraje a doporučovat přiznání
dotace v případě, že projekty budou v souladu s ustanoveními Směrnice. U projektů, u
kterých nelze jednoznačně stanovit soulad s ustanoveními Směrnice (například na podporu
vztahující se k oblasti včelařství, na které se tato Směrnice nevztahuje) bude doporučovat
případné vystavení objednávky Ústeckého kraje na provedení služeb ve veřejném zájmu.
Objednávky by byly vystavovány výhradně na organizační jednotky příslušných oborových
komoditních svazů (Český svaz včelařů).
Na základě doporučení Komise zemědělství vydá příslušný orgán Ústeckého kraje
rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně uzavře odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje v mezích svých kompetencí příslušné smlouvy o zajištění
služeb ve veřejném zájmu.
VIII. Oznámení o přidělení dotace
Rozhodnutí orgánů kraje o přidělení dotace bude neprodleně po přijetí usnesení zveřejněno
na úřední desce krajského úřadu a webových stránkách kraje. Všichni účastníci výběrového
řízení budou písemně (popř.elektronickou poštou) vyrozuměni odborem životního prostředí a
zemědělství o výsledku řízení.
IX.Smluvní zabezpečení
Dotace může být poskytnuta pouze na základě písemně uzavřené „Smlouvy o poskytnutí
dotace v rámci Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí
v Ústeckém kraji pro rok 2005“.
X. Způsob financování podpory
Dotace bude OV ČSV vyplacena jednorázově na vykázaný celkový počet obnovených
včelstev.
XI. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
Závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit do jednoho měsíce po ukončení realizace
projektu, nejpozději však do 15. prosince roku, v kterém byla ukončena realizace projektu.
Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání
dotace.
Nevyčerpané finanční prostředky z dotace její příjemce poukáže zpět na účet kraje, ze
kterého mu byly prostředky poskytnuty, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí
termínu pro předložení závěrečné zprávy.
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Závěrečná zpráva musí obsahovat:
· označení příjemce dotace
· číslo dotace
· popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu
· kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu
· přínos projektu pro cílové skupiny (seznam dotovaných včelařících
subjektů s přiřazeným počtem obnovených včelstev a sumou podpory
celkem)
· celkové zhodnocení projektu
· vyúčtování poskytnuté dotace
Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie,
novinové články, plakáty, prezenční listiny apod.). Doplňkovou strukturu závěrečné zprávy
(průběžné zprávy) stanoví podle potřeby odpovědný odbor krajského úřadu.
Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
· přehled příjmů a výdajů projektu
· přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle schváleného
rozpočtu
V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování a
nevrátí nevyčerpané prostředky, posoudí administrátor Programu důvody a může rozhodnout
o prodloužení termínu vyúčtování, maximálně však o 10 dnů. Pokud tak příjemce dotace
neučiní ani ve stanoveném náhradním termínu, bude kraj vymáhat zpět celou výši
přidělených prostředků ve smyslu příslušného ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace.
V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace než jaký byl stanoven jako
závazný ukazatel, musí být prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen,
vráceny. Tyto prostředky jejich příjemce poukáže zpět na účet kraje, z něhož mu byly
poskytnuty, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí termínu pro předložení
závěrečné zprávy.
XII. Časový rámec programu pro rok 2006
Vyhlášení (zveřejnění) programu: 15.9.2006
Příjem žádostí : 30.9.2006
Hodnocení projektů: 10/2006
Přiznání podpory radou :10/2006
Přiznání podpory zastupitelstvem :11/2006
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování: do 12/2006
Závěrečné vyhodnocení programu : 01/2007
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Příloha č. 1 k Programu směrů rozvoje zemědělství v Ústeckém kraji v roce 2006 - dodatek
ŽÁDOST O DOTACI V RÁMCI PROGRAMU:
Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji
pro rok 2006
IDENTIFIKACE PROJEKTU
1. NÁZEV PROJEKTU: Obnova včelstev uhynulých v zimě 2005/2006 v okrese
2. ŽADATEL
ŽADATELE

2a) HLAVNÍ ČINNOST

2b) IČ ( u osob fyzických datum narození):
3. SÍDLO

4. TELEFON:

6. ZODPOVĚDNÁ
OSOBA:
7. ADRESA pro
8. TELEFON:
komunikaci:
ÚČEL PROJEKTU A JEHO POPIS
10. VĚCNÝ OBSAH PROJEKTU: obnova stavu uhynulých včelstev

5. E-MAIL:

9. E-MAIL:

11. CÍL – ÚČEL PROJEKTU:

udržení počtu včelstev alespoň na úrovni roku 2005

12. CÍLOVÁ SKUPINA:

včelařící subjekty zastupované OV ČSV

13. PŘÍNOS PROJEKTU:

zachování resp. zlepšení produkční schopnosti krajiny

PŘIPRAVENOST PROJEKTU
14. POŽADOVANÁ DOT ACE NA POČET OBNOVENÝCH VČELSTEV CELKEM:
14.a) stav včelstev ke dni 15.9.2005:
14.b) stav včelstev ke dni 1.5.2006:
14.c) rozdíl (uhynulá včelstva) :
14.d) stav včelstev k e dni 30.9.2006:
14.e) počet obnovených včelstev :
15. VLASTNÍ ZDROJE PŘEDKLAD ATELE PROJEKTU
16. OSTATNÍ ZDROJE
17. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU
18. ZAHÁJENÍ PROJEKTU
30. 9.2006
19. DOKONČENÍ PROJEKTU (MM/RRRR):
15.12.2006
20. PŘÍLOHY: ( povinné přílohy dle Zásad dotační politiky ÚK - budou použity přílohy
předložené k dotačnímu titulu 4.2. dne 30.3.2006 )
21. SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE:
Datum:

Razítko a podpis zodpovědné osoby:
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Časový harmonogram

Vyhlášení (zveřejnění) programu: 25.9.2006
Příjem žádostí : 30.9.2006
Hodnocení projektů: 10/2006
přiznání podpory radou :10/2006
Přiznání podpory zastupitelstvem :11/2006
Závěrečné vyúčtování: do 15.12.2006
Závěrečné vyhodnocení programu : 01/2007
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Uspokojení žadatelé
Žadatel
Polesí Střekov a.s.
Homolka František, Liběchov
LIROST s. r. o.
Homolka Josef, Liberec
Volný Stanislav
Obec Boleboř
Město Jirkov
Obec Kryštofovy Hamry
Lesy Jezeří
Obec Blatno CV
Město Chomutov
Obec Výsluní
Obec Křimov
Obec Verneřice
Obec Ohníč
Brožová Marie,Mělník
Obec Bžany
Obec Hora Sv. Šebestiána
Obec Chuderov
Město Žatec
Košťany Holdings s.r.o.
Obec Hrobčice
Obec Blatno LN
Obec Kámen
Město Štětí
Město Most
Obec Labská Stráň
Obec Deštnice
Obec Vroutek
Obec Huntířov
Marie Thurn-Taxisová
Město Klášterec n. O.
Obec Horní Habartice
Obec Snědovice
Obec Arnoltice
Obec Merboltice
Celkem

Příspěvek
152 430
106 380
195 400
62 520
84 500
243 970
3 146 261
566 880
1 265 400
307 783
4 827 113
157 700
356 440
4 027
43 980
455 340
127 890
363 180
101 770
188 700
785 450
139 050
53 168
27 000
50 500
1 791 110
51 892
6 600
156 776
13 620
426 600
34 800
18 660
254 400
51 420
28 620
16 647 330
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Číslo poskytovatele : …/2006
Číslo příjemce
:

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

:
:
:
:
:

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

a
Příjemce:
Varianta č. 1
Název ……..
se sídlem ……………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………………., oddíl ….,
vložka…..
zastoupená (ý) ……………….
se sídlem: …………………
Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
Varianta č. 2
Název ……..
zastoupený ……………..
IČ ……………..
Bankovní spojení: ……………..
Odpovědná osoba:
……………..
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
1
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Varianta č. 3
Jméno a příjmení ………..
datum narození ……………….
bydliště …………………….
Bankovní spojení ………………
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

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

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. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/9Z/2005 ze dne
21.12.2005 byl schválen Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém
kraji pro rok 2006 (dále jen Program). Smlouva se uzavírá v souladu s tímto Programem
včetně jeho Přílohy 1.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../47Z/2006 ze
dne 6.9.2006 neinvestiční dotaci ve výši ……………..,- Kč (slovy: -……………..-korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. …………….., pod UZ
(účelovým znakem) 28, za podmínky, že příjemce splní všechny stanovené podmínky
nejpozději do 20. prosince roku, ve kterém má být poskytnuta.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena na základě žádosti e. č. ….. (dále jen žádost) za účelem zlepšení stavu
lesů v rámci Programu v rozsahu finančního objemu vyjádřeného v žádosti technickými
jednotkami a jednotkovými sazbami, nebo doložením nákladů v souladu s Programem.
2. Termín ukončení realizace prací je do 15. prosince roku 2006, pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel.
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3. Účelové určení prostředků činí v členění na:
A) Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů…………..,- Kč v rozsahu
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
B) Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích………………,- Kč v rozsahu
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
C) Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích…………………
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
D) Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

…

….,- Kč v rozsahu
..,- Kč v rozsahu

Změny v rámci účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu splnění
následujících podmínek:
- přesun mezi jednotlivými účelovými položkami je možný mezi jednotlivými účelovými
položkami do výše 10% bez souhlasu poskytovatele
- změna nebude mít vliv na základní účel Programu dle bodu 1.
4. Dotace bude poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji vyplatit pouze ve vztahu k
činnostem provedeným v kalendářním roce, ve kterém bude dotace poskytnuta, jako
součást prací uvedených v žádosti o dotaci. Pracemi se rozumí činnosti uvedené v Příloze
1 Programu v rámci jednotlivých dotačních titulů.
5. Dotace bude poskytnuta jednorázově na základě písemného vyjádření odborného lesního
hospodáře o provedení prací v rozsahu uvedeném v žádosti a kvalitě dle platných právních
předpisů upravujících hospodaření v lesích, případně dodání podpůrných dokladů (kopie
listu o původu sadebního materiálu, vyjádření orgánu státní správy) v souladu s Přílohou 1
Programu a vyúčtování skutečně vynaložených nákladů dle bodu 6.
6. Jako závazný finanční ukazatel byl pro body Be, Cb, Cc dle Přílohy 1 Programu stanoven
příspěvek ve výši 70 % skutečně vynaložených nákladů.
7. Doklady o realizaci prací dle bodu 5. budou předloženy odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen administrující odbor) nejpozději do
20.12.2006.

Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Provést práce uvedené v žádosti do 15. prosince kalendářního roku, ve kterém bude
dotace poskytnuta.
b) Odpovídat za řádné a hospodárné provedení prací a jejich 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.
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c) Zveřejňovat při všech příležitostech, že práce byly podpořeny Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací prací.
d) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu provedení prací uvedených
v žádosti a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní a hospodářské evidence.
e) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, administrující odbor o
všech změnách týkajících se identifikace příjemce.
f) Respektovat závěry kontroly provedené administrujícím odborem nebo orgánem
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
g) V případě, že porušení podmínek smlouvy je možno kvalifikovat jako porušení
rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn.
bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.

Poskytovatel je oprávněn nevyplatit poměrnou část dotace, pokud příjemce nedoloží
provedení prací v celém rozsahu uvedeném v žádosti způsobem dle bodů 5. 6. a 7. čl. II.

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

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

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

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

5.

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

6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
../47Z/2006 ze dne 6.9.2006

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
poskytovatel

……………………………………………………….
……………..
……………..
příjemce
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Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky
2007 až 2009
Čl. I. Účel programu
(1) Účelem programu je zlepšení stavu lesů v Ústeckém kraji, posílení jejich mimoprodukčních funkcí a
podpora ekologických opatření jdoucích nad rámec platné legislativy.

Čl. II. Předmět dotace
(1) V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
vyhlásil Ústecký kraj tento Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji
(dále jen Program). Na poskytování podpor podle tohoto Programu se vztahují Zásady pro
poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje schválené usnesením
zastupitelstva kraje č. 14/10Z/2006 dne 15.2. 2006 (dále jen Zásady), pokud není v Programu
uvedeno jinak.

(2) Dotace poskytované podle tohoto Programu jsou určeny na úhradu zvýšených výdajů při realizaci

ekologických opatření zajišťujících mimoprodukční funkce lesů a při hospodaření v lesích
s mimořádně nepříznivými klimatickými podmínkami. Podpora je poskytována na tato opatření:
a) obnova, ochrana, zajištění a výchova porostů
b) podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích
c) ostatní hospodaření v lesích
d) vyhotovení lesních hospodářských plánů.

(3) Podmínky přiznání jednotlivých opatření a sazby jsou uvedeny v příloze 1.
Čl. III. Okruh žadatelů
(1) Žadatelem je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

(2) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba,
která je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí všemi spoluvlastníky.

(3) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas
vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci.

(4) Dotace se nevztahuje na pozemky ve vlastnictví státu, s výjimkou dotačního titulu D, pokud na tento
dotační titul budou vyčleněny samostatné finanční prostředky.

Čl. IV. Forma podpory
(1) Forma podpory je stanovena jako účelová dotace.
(2) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen „sazbové příspěvky") nebo na
základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen „nákladové příspěvky").

(3) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku u sazbových příspěvků součinem sazby uvedené u
jednotlivých dotačních titulů a množství technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km) a
zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů. U nákladových příspěvků doloží žadatel kalkulaci přímých
nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek. Žadatel, který je
plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši nákladového příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

(4) Minimální výše dotace je 10 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele u nákladových příspěvků činí 30
% celkových vynaložených nákladů.
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Čl. V. Obecné podmínky přiznání dotace
(1) Podporu poskytuje Ústecký kraj v obvodu své územní působnosti (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
v platném znění).

(2) Obecné podmínky pro přiznání dotace:

a) Žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích.
b) Žadatel hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské
osnovy (dále jen LHP).
c) Žadatel splní další podmínky podle jednotlivých dotačních titulů. ;

Čl. VI. Způsob, termín a místo podání žádostí
(1) Náležitosti žádosti jsou:
a) Řádně vyplněný formulář žádosti o dotaci podle přílohy č. 2.
b) Povinné přílohy podle Zásad s výjimkou uvedenou v odst. (3) tohoto článku
c) Zvláštní přílohy podle jednotlivých dotačních titulů
(2) Nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou kopie těchto podkladů:
a) a) doklady o právní subjektivitě a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy,
statut, zřizovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, u obcí výpis z
registrace ekonomických subjektů, apod.),
b) b) doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat
smlouvy),
c) c) doklady o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,
d) d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
e) e) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené
závazky po lhůtě splatnosti,
f) f) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují závazky vůči Fondu
národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, zdravotním
pojišťovnám a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných
závazků,
g) g) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že
byly žadateli finanční prostředky v předchozím roce poskytnuty,

(3) Žadatel – právnická osoba podává výše vyjmenované přílohy pouze při prvním podání žádosti o
(4)

(5)

(6)
(7)

dotaci podle tohoto programu, při dalším podání žádosti doloží pouze čestné prohlášení, že u
jmenovaných skutečnostech nedošlo ke změně.
Povinnými přílohami v případě žádosti o podporu nákladových příspěvků jsou dále :
a) projektová dokumentace
b) pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení (je-li vydáno)
c) u drobných staveb sdělení stavebního úřadu k ohlášení stavby, případně souhlasy a jiná
opatření dle zvláštních předpisů
Žádost o poskytnutí dotace spolu se všemi přílohami doručí žadatel Odboru ŽPZ KÚ (dále jen podací
místo) na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 48
400 02 Ústí nad Labem
Žádost bude předložena v písemné podobě v jednom vyhotovení. Žádost včetně veškerých příloh
musí být zpracována čitelně v českém jazyce.
Žádosti je možno podávat průběžně od okamžiku zveřejnění Programu pro příslušný kalendářní rok a
budou schvalovány do výše finančního limitu přiděleného pro dané rozpočtové období.
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Čl. VII. Způsob přidělení dotace, kritéria hodnocení žádostí
(1) O poskytnutí podpory rozhoduje Rada či Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s ustanoveními
zákona o krajích, v rámci disponibilních finančních prostředků Programu.

(2) Žádosti budou posuzovány podle kriterií:

a) soulad s tímto Programem
b) účelné a hospodárné využití prostředků.
(3) Na poskytnutí podpory podle tohoto Programu není právní nárok.
(4) Dotace jsou přidělovány následujícím postupem:
a) Podací místo posoudí žádosti z hlediska formální úplnosti (viz čl. VI odst. 1).
b) Podací místo předloží žádosti o podporu k projednání Komisi životního prostředí Rady
Ústeckého kraje.
c) Komise ŽP předloží návrh na přidělení dotací k projednání do nejbližšího jednání Rady
Ústeckého kraje.
d) Rada ÚK schválí poskytnutí podpor ve své kompetenci, nebo doporučí poskytnutí podpor do
nejbližšího jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
(5) Rozhodnutí orgánů kraje o přidělení dotace je neprodleně po přijetí usnesení zveřejněno na úřední
desce krajského úřadu.

Čl. VIII. Smlouva o poskytnutí dotace
(1) Na základě schválení podpor Radou nebo Zastupitelstvem (Čl. VII) uzavírá Ústecký kraj s žadatelem

smlouvu o poskytnutí podpory. Právo na poskytnutí podpory vzniká žadateli uzavřením smlouvy o
poskytnutí podpory.

(2) Smlouva obsahuje především podmínky, za kterých se konkrétní individuální podpora poskytuje,
zejména výši a formu podpory, účel použití, lhůty a způsob čerpání prostředků, práva a povinnosti
příjemce, lhůty a podmínky vrácení podpory v případě nesplnění smluvních podmínek.

(3) Příjemce podpory musí bez prodlení informovat podací místo o všech změnách skutečností, jež se

dotýkají obsahu smlouvy. Změna podmínek poskytnutí podpory podléhá souhlasu toho orgánu kraje,
který schválil poskytnutí podpory. V případě schválení změny podmínek poskytnutí podpory bude
uzavřen mezi žadatelem a Ústeckým krajem dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory. Změna
podmínek nabude účinnosti až uzavřením předmětného dodatku ke smlouvě.

(4) Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, je Ústecký kraj oprávněn požadovat vrácení
podpory, případně její části.

(5) Podpora je poskytována bezhotovostně převodem finančních prostředků na účet žadatele.
(6) Do uznatelných nákladů nelze započítat výdaje vynaložené před vyhlášením Programu pro příslušný
kalendářní rok.

(7) Při zjištění záměrně uvedených nepravdivých údajů ztrácí žadatel nárok na dotaci.
Čl. IX. Vyhodnocení plnění podmínek smlouvy
(1) Podklady pro vyhodnocení plnění podmínek smlouvy o poskytnutí podpory předkládá její příjemce
v termínu, formě a rozsahu stanoveném smlouvou.

(2) Podkladem pro poskytnutí finančních prostředků je potvrzení příslušného odborného lesního
hospodáře o provedení prací.

(3) Kontrolu a vyhodnocení plnění smluvních podmínek provádí podací místo a výsledek vyhodnocení
předkládá orgánu Ústeckého kraje, který rozhodl o přidělení podpory.

Čl. X. Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Nelze poskytnout podporu, která by byla v rozporu s národním nebo komunitárním právem, nebo
která nebyla notifikována ve smyslu příslušných nařízení Rady Evropské unie.
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(2) Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2007
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Příloha 1 Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na
roky 2007 až 2009 – Dotační tituly

A. Příspěvek na obnovu, ochranu, zajištění a výchovu porostů
Podmínky přiznání příspěvků podle písm. A: dodržení skladby dřevin a
minimálního podílu MZD podle vyhlášky č. 83/1996 Sb., sazby stanoveny pro
lesy hospodářské, lesy ostatní (ochranné a zvláštního určení), lesy v pásmu
ohrožení A a B (podle §1 vyhl. č. 78/1996 Sb.)
a) obnova lesa sadbou a podsadba porostů náhradních dřevin
první zalesnění
Indikace

Předmět
příspěvku

Jednotka

Aa1
Aa2
Aa3
Aa4

výs.MZD
ost.dř.
přir.zml.MZD
přir.zml.ost.dř.

Kč/saz.
Kč/saz.
Kč/ha
Kč/ha

Sazba
hosp.lesy
9
0

Sazba
ost.lesy
9
6

Pásmo
ohr.
A+B
12
9
15 000
10 000

opakované zalesnění
Indikace
Aa5
Aa6

Jednotka
Předmět
příspěvku
výs.MZD Kč/saz.
ost.dř.
Kč/saz

Sazba
hosp.lesy
0
0

Sazba
ost.lesy
0
0

Pásmo
ohr. A+B
9
8

Příspěvek bude přiznán pouze do výše 30 % prvního zalesnění, žádost může podat pouze
vlastník dotčených lesních pozemků,
doloží stanovisko státní správy lesů, že se jedná o důsledek vlivu biotických a biotických
činitelů (pozdní mrazy, poškození hlodavci apod.)
b) ochrana mladých lesních porostů
ochrana proti:
Indikace
Ab1
Ab2
Ab3

Předmět
příspěvku
buřeni
zvěři
myšovitým

Jednotka
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha

Sazba
hosp.lesy
0
0
0

Sazba
ost.lesy
0
0
0

Pásmo
ohr. A+B
4 500
2 500
2 500
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c) hnojení kultur
hnojení k jednotlivým sazenicím
Indikace

Předmět
Jednotka
příspěvku

Ac1

hnojení

Sazba
hosp.lesy

Kč/ha

Sazba
ost.lesy

0

Pásmo
ohr. A

0

2 500

Opodstatněnost nutnosti je nutno doložit
d) zajištění kultur
Indikace

Předmět
příspěvku

Jednotka

Ad1
Ad2
Ad4

MZD
Kč/ha
přir.zml.MZD Kč/ha
přir.zml.ost.dř. Kč/ha

Sazba
hosp.lesy

Sazba
ost.lesy

20 000

30 000

Pásmo
ohr.
A+B
15 000
10 000

e) rekonstrukce porostů náhradních dřevin
Indikace
Ad1

Předmět
Jednotka
příspěvku
rekonstrukce Kč/ha

Sazba
hosp.lesy
5 000

Sazba
ost.lesy
5 000

Pásmo
ohr. A+B
10 000

f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
Indikace
Ae1

Předmět
Jednotka
příspěvku
prořezávky Kč/ha

Sazba
hosp.lesy
4 000

Sazba
ost.lesy
4 000

Pásmo
ohr. A+B
4 000

Příspěvek bude poskytnut pouze jednou za dobu platnosti LHP.

B. Podpora přírodě blízkého hospodaření
a) pěstování lesa na více etáží
Podmínky přiznání příspěvku: od 3. věkové třídy výše podsadba druhou etáží
minimálním počtem 500 sazenic / ha. Dodržení minimálního podílu MZD podle
vyhlášky č. 83/1996 Sb..
Indikace

Předmět příspěvku

Jednotka

Ba1

pěstování lesa na více etáží

Kč/ha

Sazba
hosp. lesy
4 000

Sazba
ostatní lesy
6 000

b) ponechání výstavků k fyzickému dožití a rozkladu na místě
Podmínky přiznání příspěvku: po skončení obnovy konkrétního porostu ponechat
5 - 10 stojících stromů z mýtně zralé etáže na hektar. Žadatel se zaváže, že
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vybrané stromy ponechá k fyzickému dožití a rozkladu na místě.
Indikace

Předmět příspěvku

Jednotka

Bb1

ponechání výstavků na dožití

Kč/kus

Sazba
hosp. lesy
400

Sazba
ostatní lesy
600

c) doplnění keřového patra na okraji porostu na přechodu k nelesním pozemkům
Podmínky přiznání příspěvku: výsadba keřového patra na okraji lesního porostu
v šířce 10 m na přechodu k nelesním pozemkům. Použití pouze domácích druhů.
Indikace

Předmět příspěvku

Jednotka

Bc1

doplnění keřového patra

Kč/sazenici

Sazba
hosp. lesy
3,5

Sazba
ostatní lesy
5

d) zvýšení podílu vybraných málo zastoupených a okusových dřevin
Podmínky přiznání příspěvku: příspěvek se poskytuje na výsadbu a ochranu málo
zastoupených lesních dřevin: tis červený, třešeň ptačí, jabloň lesní, hrušeň
polnička, jilm horský, habrolistý a vaz, jírovec maďal. Sazenice musí být
„zajištěná“ - odrostlá nepříznivému vlivu buřeně, vykazuje stabilní výškový
přírůst a není výrazně poškozena.
Indikace

Předmět příspěvku

Jednotka

Bd1

podpora málo zastoupených dřevin

Kč/sazenici

Sazba
hosp. lesy
100

Sazba
ostatní lesy
100

C. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích
f) zřizování nových oplocenek
Indikace

Předmět
Jednotka Sazba
Sazba
Pásmo
příspěvku
hosp.lesy ost.lesy
ohr. A+B
Cf1
oplocenky Kč/km
60 000
60 000
70 000
Podmínka přiznání dotace : v hospodářských lesích musí být minimální plošný podíl MZD
80 %, v ostatních lesích a v pásmu A,B musí být min. plošný podíl MZD 50 %
Výšky oplocení : v pásmu ohrožení A, B min 200 cm, ostatní 160 cm
g) úprava buldozerových ploch
mechanická příprava půdy pro výsadbu lesa na bývalých buldozerových plochách
rozhrnutím valů
Indikace
Cg1

Předmět
Jednotka
Sazba
hosp.lesy
příspěvku
Příprava Kč/ha
20 000
půdy
rozhr.plochy

Sazba
ost.lesy
20 000

Pásmo
ohr. A+B
20 000
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h) použití šetrných technologií
vyklizování a přibližování dříví koněm
vyklizování a přibližování dříví lanovkou
likvidace klestu štěpkováním nebo drcením s ponecháním v porostu
Indikace
Ch1
Ch2
Ch3

Předmět
příspěvku
koněm
lanovkou
štěp. nebo
drcením

Jednotka
Kč/m3
Kč/m3
Kč/ha

Sazba
hosp.lesy
30
50
0

Sazba ost.
lesy
30
80
0

Pásmo ohr.
A+B
30
80
12 000

i) podpora certifikace lesů
Podmínky přiznání příspěvku: úhrada 50 % poplatku za certifikaci v prvních třech
letech po udělení certifikace.
Indikace
Předmět příspěvku
Ci1
certifikace lesů

Jednotka
certif. poplatek

Sazba
50 %

D. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů
a) zpracování lesního hospodářského plánu dle požadavků orgánu ochrany přírody a krajiny
Ústeckého kraje v digitální podobě
Indikace
Da1

Jednotka
Předmět
příspěvku
LHP
Kč/ha

Sazba
hosp.lesy
350

Sazba
ost.lesy
350

Pásmo
ohr. A+B
350

Podmínky přiznání:
- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní
správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto
dat pro potřeby státní správy lesů
- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství v rozsahu
povinných položek, který vydává ministerstvo zemědělství
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Příloha 2 k Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém
kraji na roky 2007-2009
žádost o dotaci na rok
200..
Tento formulář vyplní všichni žadatelé. Žadatel o nákladový příspěvek přiloží kalkulaci nákladů a další
povinné přílohy podle Programu. Žadatel o sazbový příspěvek přiloží podrobný rozpis požadované
podpory v tabulkové podobě, který obsahuje tyto povinné údaje:
katastrální území, číslo parcely, číslo porostu, kategorie lesa, předmět příspěvku ( indikace), technické
jednotky (sazenice/ha/ks...), počet technických jednotek, sazba, požadovaný příspěvek.
Žadatel – fyzická osoba

Žadatel – právnická osoba

Jméno

Název

Adresa
bydliště nebo
místa
podnikání
Telefon

Sídlo

E-mail

E-mail

Datum
narození

IČ

Telefon

Adresa pro komunikaci (pokud se liší)

Bankovní spojení

Jméno

Číslo účtu

Adresa
bydliště nebo
místa
podnikání
Telefon

Název
peněžního
ústavu
Kód banky

E-mail

Předmět podpory
Písmeno
(A – E)

Bod
(a – h)

Prohlášení

Požadovaná částka (Kč)

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této
žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, úplné a
splňují podmínky tohoto programu.
Souhlasím se zveřejněním údajů v následujícím
rozsahu:
- jméno a příjmení žadatele / název práv. osoby
- identifikační číslo
- úplná adresa bydliště / sídlo
- předmět podpory
- výše poskytnuté podpory
Podpora, poskytovaná podle tohoto Programu, je
veřejnou podporou.

Celkem požadováno (Kč)
V

Dne

Podpis a razítko

Příloha č. 15 k usnesení č. 34/15Z/2006

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad
DODATEK č. 2
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“ č. 103/ KP/2005 uzavřené dne
9.11. 2005

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
: 47 5657 256
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz

a

Příjemce:
Název: Statutární město Most
se sídlem: Radniční 1, 434 69 Most
zastoupené: ing. Vladimírem Bártlem, primátorem města
IČ: 00266094
DIČ : CZ 00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Most
Číslo účtu: 1041368359/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Helena Přibíková, vedoucí odboru školství, kultury a
sportu Magistrátu města Most
tel.: 476 448 395
e-mail: helena.pribikova@mumost.cz
Smluvní strany se dohodly na této změně:
Změna termínu provedení prací v Článku II. bod 5. smlouvy č. 103/KP/2005 ze dne 9. 11. 2005, a
to takto:
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Původní údaj uvedený ve smlouvě se nahrazuje údajem 31.12.2006.

Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne

svým usnesením č.

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

V Ústí nad Labem dne

V Mostě dne

Za poskytovatele

Za příjemce

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

......................................................................
ing. Vladimír Bártl
primátor města Most
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Dotační program

„Program podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2007“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje“1 .

Předmět podpory
Podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží v
uměleckých oborech, jako jsou např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova,
fotografie, film, workshopy aj., které mají regionální, nadregionální a
mezinárodní charakter.
Vhodným zaměřením jsou :
. hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky a pod.
. výstavy výtvarných prací
. divadelní projekty
. sochařská sympozia a plenéry
. publikační činnost : památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků apod.

Obsah
I.

název dotačního programu
„Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2007“

II.

zařazení dotačního programu do oblasti
kultury

III. sledovaný záměr
rozšíření nabídky a podpora pořádání kulturních akcí
podpora subjektů zabezpečujících kulturní aktivity
reprezentace kraje v oblasti kultury
rozvíjení tvořivosti a estetické výchovy, aktivní kulturní tvorby a zájmové
umělecké tvorby
zachování a rozvoj místních tradic

1

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/10Z/2006 ze dne 15. 2. 2006
1
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IV. forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
účelová neinvestiční dotace

V.

výše spoluúčasti příjemce dotace

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

VI. termín vyhlášení
4.října 2006

VII. termín uzávěrky pro přijímání projektů
27.listopadu 2006 , 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 31. ledna 2007 u žádostí schvalovaných Radou ÚK
do 28. února 2007 u žádosti schvalovaných Zastupitelstvem ÚK

IX. stanovení konzultačního místa na krajském úřadu
kontaktní osoby:
PaedDr. Petr Brázda

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

telefon: 475 657 243

Karina Strnadová

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

telefon: 475 657 242

X.

hodnotící kritéria

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

XI. formulář obsahu žádosti
dle přílohy A toho programu

XII. vzor smlouvy na poskytnutí dotace.
dle přílohy B toho programu
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Dotační program

„Sport a volný čas 2007“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje“1.

Předmět podpory
1.

Pořádání sportovních, tělovýchovných a volnočasových akcí
mezinárodního, republikového a krajského významu v Ústeckém
kraji včetně akcí pro zdravotně postižené a neorganizované děti a
mládež.

2.

Reprezentace Ústeckého kraje na sportovních, tělovýchovných a
volnočasových akcích v ČR i zahraničí.

3.

Podpora krajských výběrů na celostátní olympiádu mládeže 2007.

Obsah
I.

název dotačního programu
„Sport a volný čas 2007“

II.

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

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

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

1

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/10Z/2006 ze dne 15. 02. 2006
(usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/28R/2006 ze dne 25. 01. 2006)
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V.

výše spoluúčasti příjemce dotace

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

VI. termín vyhlášení
4. října 2006

VII. termín uzávěrky pro přijímání projektů
27. listopad 2006, do 1500 hodin

VIII. termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
do 31. ledna 2007 u žádostí schvalovaných Radou ÚK
do 28. února 2007 u žádostí schvalovaných Zastupitelstvem ÚK

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

X.

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

telefo n: 475 657 305

hodnotící kritéria

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

XI. formulář obsahu žádosti
dle přílohy A tohoto programu

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

Ing. Štěpán Harašta
vedoucí odboru
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Dotační program
„Podpora sociálně - zdravotních služeb 2007“
1. Název dotačního programu:
„Podpora sociálně - zdravotních služeb 2007“
2. Zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle čl. I bod. 2 Zásad
pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje:
Dotační program vychází z oblasti podpory definované v či. I. bod 2) e) Zásad
pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
(dále jen Zásady) – zdravotnictví a sociální služby (včetně aktivit protidrogové
politiky).
3. Sledovaný záměr
Podpora sociálně – zdravotních služeb působících na území Ústeckého kraje.
Předmětem podpory jsou následující typy služeb realizované na území
Ústeckého kraje:
a) Sociální služby podle typologie obsažené v § 32 – 70 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
b) Zajištění zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění v rámci
programů hospicové péče.
c) Programy zaměřené na podporu fungující rodiny a na zajištění
pěstounské péče (např. programy mateřských center).
d) Programy specifické primární prevence užívání legálních a nelegálních
drog vyjma programů realizovaných v rámci školní výuky.
Okruh žadatelů:
a) občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů,
b) obecně prospěšná společnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
c) církev,náboženská společnost nebo církevní právnická osoba dle
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon
o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů,
d) příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, která není
zřízena Ústeckým krajem,
e) fyzická osoba.
4. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nákladů
s poskytováním sociálních nebo zdravotních služeb.
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5. Výše spoluúčasti příjemce dotace
Maximální podíl dotace kraje je 30% z celkových uznatelných nákladů
projektu. Ostatní náklady projektu musí být financovány z jiných zdrojů (např.
dotace ze státního rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb), nebo
z vlastních zdrojů příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného
dotačního programu Ústeckého kraje nelze pro tento účel započítat do jiných
zdrojů.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje je 50.000 Kč. Maximální
výše dotace není stanovena.
6. Termín vyhlášení
20. září 2006
7. Termín uzávěrky pro přijímání projektů, způsob a místo podávání
projektů
Žádost o poskytnutí dotace v jednom vyhotovení spolu se všemi přílohami
uvedenými v čl. VI, bod 3) Zásad musí být doručena v zalepené obálce
označené textem:
„Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora sociálně – zdravotních služeb 2007
NEOTVÍRAT“
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Žádost musí být doručena buď osobně na podatelnu krajského úřadu
nejpozději do 10. 11. 2006 do 14 hodin, nebo poštou na výše uvedenou
adresu (rozhodující pro přijetí žádosti je datum razítka podací pošty - do
10.11. 2006). Žádost včetně příloh musí být zpracována v českém jazyce.
Zároveň je třeba v tomtéž termínu zaslat elektronickou verzi žádosti na
e - mailovou adresu dotace.sz@kr-ustecky.cz.
Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány
v požadovaném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny
povinné přílohy a které odpovídají okruhům stanoveným v předmětu podpory
dotačního programu (viz bod 3 dotačního programu).
Náležitosti projektu musí být vyplněny pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo
usnadněno jejich vyhodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údajů
zajišťujících srozumitelnost projektu, zejména pokud jde o cíle, kterých má
projekt dosáhnout, prospěch, který bude z projektu plynout, a význam
navrhovaného projektu pro cíle programu. Rukou psané projekty nebudou
přijaty.
8. Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
Do 31. března 2007. Termín schválení dotací na jednotlivé projekty bude
upřesněn po schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 a po stanovení
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termínů jednání Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje v prvním pololetí roku
2007.
9. Konzultačního místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Pavlína Kučerová, tel.: 475 657 473, e-mail: kucerova.p@kr-ustecky.cz
Bc. Lea Medková, tel.: 475 657 423, e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz
Dotazy v době zpracování žádostí o dotace lze zasílat na e-mailovou adresu:
dotace.sz@kr-ustecky.cz.
10. Hodnotící kritéria
a) Při hodnocení žádostí o dotace budou respektována kritéria obsažená
v článcích VI. a VII. Zásad.
b) U aktivit protidrogové politiky je nutnou podmínkou pro poskytnutí dotace
z rozpočtu Ústeckého kraje Certifikát odborné způsobilosti pro zařízení
a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům
a závislým na návykových látkách vydaný Radou vlády pro koordinaci
protidrogové politiky (nutno doložit jeho kopii). Tato podmínka platí
i v případě, je-li aktivita protidrogové politiky – např. terénní sociální práce
s uživateli drog – součástí širšího projektu.
c) Prioritně budou podpořeny služby, jejichž potřebnost je identifikována
v plánu rozvoje sociálně – zdravotních služeb na místní úrovni (komunitní
plán). V případě, že je služba poskytována na území obce, která nemá
zpracovaný plán rozvoje sociálně-zdravotních služeb, bude akceptováno
jiné odpovídající zdůvodnění potřebnosti služby.
d) Nutnou podmínkou pro poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje je
spolufinancování služby v roce 2007 ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu
jiných územních samospráv (např. dotace Ministerstva práce a sociálních
věcí, Ministerstva zdravotnictví ČR, Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky, Rady vlády pro záležitosti Romské komunity, dotace obcí).
11. Formulář obsahu žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou A dotačního
programu.
12. Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou B dotačního programu.
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva
o budoucí kupní smlouvě
uzavřená d le ustanovení § 50a
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoní k,
ve zn ění pozdějších p ředpi sů
Číslo budoucího kupujícího :
Číslo budoucího prodávajícího :
Smluvní strany
Budoucí Kupující :
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
CZ70892156
: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 882733379/0800
(dále jako „Budoucí Kupující“)
a
Budoucí Prodávající:
Spoluvlastník č. 1:
Ing. Josef Pícha
Bydliště
: Tomanova 2415, Louny, PSČ 440 01
RČ
: 460812/097
a
Spoluvlastník č. 2:
Ing. Ivan Koděra
Bydliště
: Šanov 98, Šanov, PSČ 270 31
RČ
: 660308/0011
(dále společně jako „Budoucí Prodávající“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ:
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I.
Popis zájmových pozemků – budoucího předmětu koupě a prodeje
Budoucí Prodávající, tj. spoluvlastník č. 1 a spoluvlastník č. 2, je výlučným vlastníkem
parcely č. 537, výměry 361 876 m2 a parcely č. 538/1, výměry 231 868 m2, vše zapsané
v katastrálním území Tatinná, obec Bitozeves, okres Louny, na LV č. 90
Podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 74-249/2005 vyhotoveného fy. MESS
Adolf Sigmund dne 9.9.2005, který byl potvrzen Katastrálním úřadem Ústeckého kraje,
Katastrální pracoviště Žatec dne 5.10.2005, pod číslem 561/05, dojde na základě oddělení ke
vzniku těchto nemovitostí, které bude vlastnit každý z Budoucích Prodávajících (podílových
spoluvlastníků), a to v tomto poměru: Spoluvlastník č. 2 ze dvou třetin a Spoluvlastník č. 1
z jedné třetiny:
Parc. číslo
537/7
537/8
537/9
537/10
537/11
538/14
538/17

Výměra
6 236
1 125
4 800
87
2 059
11 266
12 999

Druh pozemku
ZPF orná půda
ZPF orná půda
ZPF orná půda
ZPF orná půda
ZPF orná půda
ZPF orná půda
ZPF orná půda

Katastr. území
Tatinná
Tatinná
Tatinná
Tatinná
Tatinná
Tatinná
Tatinná

Obec
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves

Nově vzniklé pozemky jsou dále ve smlouvě označeny jako „Pozemky“.
II.
Podstatné náležitosti budoucí kupní smlouvy
Smluvní strany se na základě této smlouvy zavazují, že po splnění podmínek uvedených v čl.
III. této smlouvy uzavřou kupní smlouvu s těmito podstatnými náležitostmi:
1. Budoucí Prodávávající se na základě kupní smlouvy zavazuje Budoucímu Kupujícímu
prodat do jeho vlastnictví Pozemky – nemovitosti popsané v čl. I. této smlouvy za
dohodnutou kupní cenu a Budoucí Kupující se zavazuje od Budoucího Prodávajícího
do svého výlučného vlastnictví tyto Pozemky koupit.
2. Kupní cena je smluvními stranami sjednána pro případ prodeje činí 350,-- Kč za 1 m2.
Celková výměra Pozemků činí 38 572 m2. Celková cena za prodej pozemků tak bude
činit 13 500 200,-- Kč.
3. Budoucí Prodávající se zavazuje vyklidit bez dalších podmínek a náhrad nemovitosti
převáděné Budoucímu Kupujícímu do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
4. Společný návrh na vklad vlastnického práva dle budoucí kupní smlouvy podává
Budoucí Kupující.
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III.
Podmínky uzavření budoucí kupní smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že budoucí kupní smlouva bude uzavřena do 15 dnů
poté, kdy budou splněny všechny tyto podmínky:
a) Pozemkový fond České republiky projeví souhlas s prodejem Pozemků
Budoucímu Kupujícímu (vzdání se sjednaného předkupního práva pro případ
prodeje Pozemků Budoucímu Kupujícímu),
b) dojde k uzavření dodatku ke Kupní smlouvě č. 2003780235 ze dne 11. dubna
2003, jehož předmětem je úprava splátek v souvislosti se změnou původního
předmětu koupě a zajištění trvání výhody splátek,
c) dojde ke vzdání se zástavního práva Pozemkovým fondem České republiky,
které je v jeho prospěch zřízeno k zajištění dosud nezaplacené kupní ceny dle
Kupní smlouvy č. 2003780235 ze dne 11. dubna 2003.
2. Smluvní strany jsou povinny bezodkladně se vzájemně informovat o tom, že byla splněna
některá z podmínek dle odst. 1 tohoto článku.
3. Návrh budoucí kupní smlouvy zpracuje Budoucí Kupující a zašle jej ve lhůtě dle odst. 1
tohoto článku Budoucímu Prodávajícímu, konkrétně spoluvlastníku uvedenému pod č. 1.
Spoluvlastník č. 1 je povinen postoupit dále návrh spoluvlastníkovi č. 2. Budoucí
Prodávající, tj. oba dva spoluvlastníci, je povinen projevit svou vůli nejpozději ve lhůtě do
15 dnů od obdržení návrhu budoucí kupní smlouvy, a to ve formě, kterou vyžadují obecně
závazně platné právní předpisy.
IV.
Práva a povinnosti smluvních strany
1. Budoucí Prodávající, tj. spoluvlastník č. 1, a č. 2 se společně a nerozdílně zavazují k:
a) podání žádosti k Pozemkovému Fondu České republiky na nerealizování (nevyužití)
předkupního práva, povolení prodeje Budoucímu kupujícímu tj. Ústeckému kraji a
vzdání se zástavního práva k Pozemkům,
b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v rozsahu dle přílohy č. 1 k této smlouvě,
a to bezodkladně po splnění podmínek pro uzavření budoucí kupní smlouvy dle článku
III. této smlouvy.
2. Budoucí Kupující se zavazuje poskytnout Budoucímu Prodávajícímu veškerou možnou
součinnost za účelem splnění jeho povinností dle odst. 1 tohoto článku.
V.
Sankce za porušení smluvních podmínek
Jak Budoucí Prodávající, tak i Budoucí Kupující jsou povinni zaplatit druhé smluvní straně
v případě porušení kterékoliv jeho povinnosti dle této smlouvy smluvní pokutu ve výši
……………… Kč.
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VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (Budoucí kupující), 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. Budoucí Prodávající 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. Budoucí Kupující tímto potvrzuje, že o budoucím nabytí Pozemků bylo rozhodnuto
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………. ze dne 6.9.2006.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran 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 provedena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom paré.
IX.
Podpisy smluvních stran
Budoucí Prodávající i Budoucí Kupující 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.
Budoucí Kupující:
V ……………….. dne …………………..
Ústecký kraj
Ing. Jiří Šulc, hejtman

…………………………………………………

Budoucí Prodávající:
Spoluvlastník č. 1:
V ………………... dne ………………….
Ing. Josef Pícha

…………………………………………………
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Spoluvlastník č. 2:
V ……………….. dne …………………..
Ing. Ivan Koděra

…………………………………………………

Přílohy: Příloha č. 1 – Seznam pozemků, k nimž se Budoucí Prodávající zavazuje zřídit věcné
břemeno
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Příloha č. 1 Smlouvy

Specifikace pozemků, k nimž se Budoucí Prodávající zavazuje zřídit věcné břemeno ve
prospěch Ústeckého kraje
vlastníci

stavba

p. p. č.

k.
území

druh
pozemku

Koděra,
Pícha

Odvedení dešť. vod
do Ohře

466/41

Tvršice

ZPF orná půda

potřebná výměra m2

LV

915

218

Příloha č. 1

GP
nově koupeno od
PF 93-137/2006
(PF)

Specifikace pozemků, k nimž se Budoucí Prodávající zavazuje zřídit věcné břemeno ve prospěch ČEZ
Distribuce
Koděra,
Pícha

linka 110 kV Výškov 131

Tatinná

ZPF orná půda

6

380

90

71-298/2005
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva
o budoucí kupní smlouvě
uzavřená d le ustanovení § 50a
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoní k,
ve zn ění pozdějších p ředpi sů
Číslo budoucího kupujícího :
Číslo budoucího prodávajícího :

Smluvní strany
Budoucí Kupující :
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
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 882733379/0800
(dále jako „Budoucí Kupující“)
a
Budoucí Prodávající:
Spoluvlastník č. 1:
Ing. Josef Pícha
Bydliště
: Tomanova 2415, Louny, PSČ 440 01
RČ
: 460812/097
a
Spoluvlastník č. 2:
Ing. Ivan Koděra
Bydliště
: Šanov 98, Šanov, PSČ 270 31
RČ
: 660308/0011
a
Spoluvlastník č. 3:
Karel Chramosta
Bydliště
: Chlumčany 103, Chlumčany, PSČ 439 03
RČ
: 680114/0709
(dále společně jako „Budoucí Prodávající“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ:
1
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I.
Popis zájmových pozemků – budoucího předmětu koupě a prodeje
Budoucí Prodávající, tj. spoluvlastník č. 1, spoluvlastník č. 2 a spoluvlastník č. 3, je
výlučným vlastníkem parcely č. parcely č. 573/6, výměry 56 m2, parcely č. 644/17, výměry
1742 m2, parcely č. 644/30, výměry 53 m2 (oddělena z parcely č. 644/17), parcely č. 644/33,
výměry 19 m2 (oddělena z parcely č. 644/17), vše zapsané v katastrálním území Nehasice,
obec Bitozeves, okres Louny, na LV č. 118
a parcely č. 554/2 , výměry 21 977 m2, parcely č. 554/3 , výměry 4 304 m2, parcely č. 610/2,
výměry 87 m2 (oddělena z parcely č. 610), parcely č. 610/3, výměry 63 m2 (oddělena z parcely
č. 610), vše zapsané v katastrálním území Tatinná, obec Bitozeves, okres Louny na LV č. 87.
Podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 109-305/2005 vyhotoveného fy. MESS
Adolf Sigmund dne 13.9.2005, který byl potvrzen Katastrálním úřadem Ústeckého kraje,
Katastrální pracoviště Žatec dne 16.9.2005, pod číslem 523/05, dojde na základě rozdělení
parcely č. 644/17 ke vzniku nemovitosti, kterou bude vlastnit každý z Budoucích
Prodávajících (podílových spoluvlastníků) z jedné třetiny:
Parc. číslo
644/42

Výměra
55

Druh pozemku
ZPF orná půda

Katastr. území
Nehasice

Obec
Bitozeves

(dále jako „Pozemky“)
II.
Podstatné náležitosti budoucí kupní smlouvy
Smluvní strany se na základě této smlouvy zavazují, že po splnění podmínek uvedených v čl.
III. této smlouvy uzavřou kupní smlouvu s těmito podstatnými náležitostmi:
1. Budoucí Prodávávající se na základě kupní smlouvy zavazuje Budoucímu Kupujícímu
prodat do jeho vlastnictví Pozemky – nemovitosti popsané v čl. I. této smlouvy za
dohodnutou kupní cenu a Budoucí Kupující se zavazuje od Budoucího Prodávajícího
do svého výlučného vlastnictví tyto Pozemky koupit.
2. Kupní cena je smluvními stranami sjednána pro případ prodeje činí 350,-- Kč za 1 m2.
Celková výměra Pozemků činí 26 614 m2. Celková cena za prodej pozemků tak bude
činit 9 314 900, --Kč.
3. Budoucí Prodávající se zavazuje vyklidit bez dalších podmínek a náhrad nemovitosti
převáděné Budoucímu Kupujícímu do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
4. Společný návrh na vklad vlastnického práva dle budoucí kupní smlouvy podává
Budoucí Kupující.
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III.
Podmínky uzavření budoucí kupní smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že budoucí kupní smlouva bude uzavřena do 15 dnů
poté, kdy budou splněny všechny tyto podmínky:
a) Pozemkový fond České republiky projeví souhlas s prodejem Pozemků
Budoucímu Kupujícímu (nevyužití sjednaného předkupního práva pro případ
prodeje Pozemků Budoucímu Kupujícímu),
b) dojde k uzavření dodatku ke Kupní smlouvě č. 2003780235 ze dne 11. dubna
2003, jehož předmětem je úprava splátek v souvislosti se změnou původního
předmětu koupě,
c) dojde ke vzdání se zástavního práva Pozemkovým fondem České republiky,
které je v jeho prospěch zřízeno k zajištění dosud nezaplacené kupní ceny dle
Kupní smlouvy č. 2003780235 ze dne 11. dubna 2003.
2. Smluvní strany jsou povinny bezodkladně se vzájemně informovat o tom, že byla splněna
některá z podmínek dle odst. 1 tohoto článku.
3. Návrh budoucí kupní smlouvy zpracuje Budoucí Kupující a zašle jej ve lhůtě dle odst. 1
tohoto článku Budoucímu Prodávajícímu, konkrétně spoluvlastníku uvedenému pod č. 1.
Spoluvlastník č. 1 je povinen postoupit dále návrh spoluvlastníkovi č. 2 a ten dále
spoluvlastníkovi č. 3. Budoucí Prodávající, tj. všichni tři spoluvlastníci, je povinen
projevit svou vůli nejpozději ve lhůtě do 15 dnů od obdržení návrhu budoucí kupní
smlouvy, a to ve formě, kterou vyžadují obecně závazně platné právní předpisy.
IV.
Práva a povinnosti smluvních strany
1. Budoucí Prodávající, tj. spoluvlastník č. 1, č. 2 a č. 3 se společně a nerozdílně zavazují k:
a) podání žádosti k Pozemkovému Fondu České republiky na nerealizování (nevyužití)
předkupního práva, povolení prodeje Budoucímu kupujícímu tj. Ústeckému kraji a
vzdání se zástavního práva k Pozemkům,
b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v rozsahu dle přílohy č. 1 k této smlouvě,
a to bezodkladně po splnění podmínek pro uzavření budoucí kupní smlouvy dle článku
III. této smlouvy.
2. Budoucí Kupující se zavazuje poskytnout Budoucímu Prodávajícímu veškerou možnou
součinnost za účelem splnění jeho povinností dle odst. 1 tohoto článku.
V.
Sankce za porušení smluvních podmínek
Jak Budoucí Prodávající, tak i Budoucí Kupující jsou povinni zaplatit druhé smluvní straně
v případě porušení kterékoliv jeho povinnosti dle této smlouvy smluvní pokutu ve výši
……………… Kč.
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VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (Budoucí kupující), 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. Budoucí Prodávající 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. Budoucí Kupující tímto potvrzuje, že o budoucím nabytí Pozemků bylo rozhodnuto
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………. ze dne 6.9.2006.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran 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 provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom paré.
IX.
Podpisy smluvních stran
Budoucí Prodávající i Budoucí Kupující 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.
Budoucí Kupující:
V ……………….. dne …………………..
Ústecký kraj
Ing. Jiří Šulc, hejtman

…………………………………………………

Budoucí Prodávající:
Spoluvlastník č. 1:
V ………………... dne ………………….
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Ing. Josef Pícha

…………………………………………………

Spoluvlastník č. 2:
V ……………….. dne …………………..
Ing. Ivan Koděra

…………………………………………………

Spoluvlastník č. 3:
V ……………….. dne …………………..
Karel Chramosta

…………………………………………………

Přílohy: Příloha č. 1 – Seznam pozemků, k nimž se Budoucí Prodávající zavazuje zřídit věcné
břemeno

5

Příloha č. 1 Smlouvy

Seznam pozemků, k nimž se Budoucí Prodávající zavazuje umožnit zřídit věcné břemeno pro realizaci
níže specifikovaných staveb (tj. uvedených ve sloupci "stavba")
vlastníci
Koděra,
Pícha,
Chramosta
Koděra,
Pícha,
Chramosta
Koděra,
Pícha,
Chramosta
Koděra,
Pícha,
Chramosta
Koděra,
Pícha,
Chramosta
Koděra,
Pícha,
Chramosta
Koděra,
Pícha,
Chramosta
Koděra,
Pícha,
Chramosta
Koděra,
Pícha,
Chramosta

stavba

p. p. č.

k.
území

druh
pozemku

potřebná výměra m2

LV

GP

Odvedení dešť. vod
do Chomutovky

474/3

Nehasice ZPF orná půda

164

118

87-1911/2004

Odvedení dešť. vod
do Chomutovky

464

Nehasice ZPF orná půda

110

118

87-1911/2004

Odvedení dešť. vod
do Chomutovky

461

Nehasice ZPF orná půda

183

118

87-1911/2004

linka 110 kV Výškov

433/4

Nehasice ZPF orná půda

139

118

83BPT062004/2004

linka 110 kV Výškov

414/4

Nehasice ZPF orná půda

206

118

83BPT062004/2004

linka 110 kV Výškov

414/3

Nehasice ZPF orná půda

235

118

83BPT062004/2004

linka 110 kV Výškov

422/4

Nehasice ZPF orná půda

135

118

83BPT062004/2004

linka 110 kV Výškov

474/3

Nehasice ZPF orná půda

224

118

83BPT062004/2004

linka 110 kV Výškov

644/17

Nehasice ZPF orná půda

43

118

83BPT062004/2004
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vlastníci
Koděra,
Pícha,
Chramosta
Koděra,
Pícha,
Chramosta
Koděra,
Pícha,
Chramosta
Koděra,
Pícha,
Chramosta

stavba

p. p. č.

k.
území

druh
pozemku

potřebná výměra m2

LV

GP

linka 110 kV Výškov

644/10

Nehasice ZPF orná půda

20

118

83BPT062004/2004

linka 110 kV Výškov

705

Nehasice ZPF orná půda

212

118

83BPT062004/2004

linka 110 kV Výškov

711

Nehasice ZPF orná půda

118

118

83BPT062004/2004

linka 110 kV Výškov

712

Nehasice ZPF orná půda

212

118

83BPT062004/2004
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SMLOUVA
o spole ném postupu p i zadání ve ejné zakázky
na výb r zhotovitele stavby „Okružní k ižovatky na II/229 Louny“

I. Smluvní strany
Kraj:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem – hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní adresa : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Ve v cech technických : Ing. Ji í Smr ka, vedoucí investi ního odboru KÚ ÚK
Ing. Ladislav Slaví ek, investi ní odbor KÚ ÚK
I O : 7089156
DI : CZ7089156
Bankovní spojení: eská spo itelna a. s.
íslo ú tu : 882733379/0800
a
Obec:
M sto Louny
Zastoupené: Ing. Janem Kernerem - starostou m sta Louny
Kontaktní adresa : Mírové nám stí 35, 440 23 Louny
Ve v cech technických : Bc. Ivana Hádková, vedoucí odboru rozvoje m sta
Jaroslava Rusi áková, pracovník investic odboru rozvoje m sta
I O : 265209
DI : CZ00265209
Bankovní spojení: eská spo itelna, a. s.
íslo ú tu : 27-1020793399/0800

II. Úvod
(1) Oba ú astníci jsou ve ejnými zadavateli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona
. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen „Zákon“).
(2) Oba ú astníci v sou asné dob p ipravují realizaci stavby „Okružní k ižovatky na II/229
Louny“. P i provád ní uvedené stavby bude dot en majetek, který je ve výlu ném
vlastnictví Kraje, jakož i majetek, který je ve výlu ném vlastnictví Obce a t etích osob.
(3) V zájmu dosažení maximální ú elnosti, efektivnosti a hospodárnosti p i p íprav a
realizaci stavby uvedené v odst. 2 se ú astníci dohodli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 8
Zákona na spole ném postupu p i zadání ve ejné zakázky, jejímž cílem bude výb r
jediného zhotovitele stavby uvedené v odst. 2. K dosažení tohoto ú elu uzavírají tuto
smlouvu, která upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti, jakož i vztahy k t etím
osobám.
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(4) Osobou oprávn nou jednat jménem ú astník , a to zp sobem stanoveným zákonem .
129/2000 Sb., o krajích, ve zn ní pozd jších p edpis je Ústecký kraj.
(5) O obstarávání spole ných v cí dle této smlouvy rozhoduje Kraj, nestanoví-li tato smlouva
výslovn jinak.
(6) Majetkem t etích osob ve smyslu odst. 2 se rozumí:
Vladimirská – Rakovnická:
SO 301 P eložka vodovodu PVC 160 – vlastník SVS a. s. Teplice
Hrn í ská - eských Brat í :
SO 305 P eložka vodovodu – vlastník SVS a. s. Teplice
401 Stranová p el. DOK EZNET a. s. - vlastník EZ Distribuce a. s. Praha
402 Ochrana kabelu NN v ul. eských Brat í - vlastník EZ Distribuce a. s. Praha
421 Stranová p eložka DOK Louny – Koštice - vlastník eský Telecom a. s. Praha
422 Stran. p eložka kabel . Telecomu – MTS - vlastník eský Telecom a.s.Praha
423 P eložka kabel . Telecomu – MK - vlastník eský Telecom a. s. Praha
701 Oplocení parcely . 596 - vlastník SJM Miloš Brabec a Jana Brabcová, 439 04
H íškov . p. 78
706 Vým na oken - rozsah a dot ení vlastníci budou up esn ni na základ
akustické studie vypracované v rámci zkušebního provozu dokon ené
k ižovatky
Provedení p eložek dot ených vedení, pop . provedení nezbytných opat ení projedná se
t etími osobami (vlastníky dot ených staveb) a pop . zajistí jejich provedení, vždy ve
smyslu platných právních p edpis Kraj. Náklady pot ebné na realizaci p eložek, pop .
provedení pot ebných opat ení hradí Kraj, obec je však povinna Kraji nahradit 50% takto
vynaložených náklad , a to na základ jejich vyú tování doru eného Obci. P íslušný
ú etní doklad vystavený Krajem bude doložen fakturou zhotovitele. Lh ta splatnosti se
sjednává na 15 dn od jeho doru ení Obci.

III. Výchozí údaje
(1) P edm tem budoucí ve ejné zakázky bude stavba „Okružní k ižovatky na II/229 Louny“
(dále jen Dílo). Specifikace Díla vyplývá z projektové dokumentace DSP/DZS zak. .:
05UL02043 z 03/2006, zpracované projektovou kancelá í Valbek s. r. o. st edisko Ústí
nad Labem, D ínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem. Dílo zahrnuje úpravu dvou
k ižovatek na pr tahovém úseku silnice II/229 m stem Louny. Jedná se o k ižovatku ulic
Vladimirská - Rakovnická a k ižovatku ulic Hrn í ská - eských Brat í.
(2) Dílo se skládá ze dvou samostatných ástí, z nichž :
ást I vymezená stavebními objekty :
Vladimirská – Rakovnická: SO 101
301
311
Hrn í ská - eských Brat í : SO

001
002
111
112.1
112.2
112.3
112.4

II/229 A okružní pás
P eložka vodovodu PVC 160
Úprava odvodn ní k ižovatky
P íprava území
Zrušení SSZ
Okružní k ižovatka
Vjezd A (II/246)
Vjezd B (II/229)
Vjezd C (Plus)
Vjezd D (II/246)
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131
151
305
315
401
402
421
422
423
701
706
se týká výlu n majetku Kraje a majetku t

Dopr. zna ení Hrn í ská – eských Brat í
Dopravn inženýrská opat ení
P eložka vodovodu
Odvodn ní zpevn ných ploch
Stranová p eložka DOK EZNET a. s.
Ochrana kabelu NN v ul. eských Brat í
Stranová p eložka DOK Louny – Koštice
Stran. p eložka kabel . Telecomu–MTS
P eložka kabel . Telecomu – MK
Oplocení parcely . 596
Vým na oken
etích osob

ást II vymezená stavebními objekty :
Vladimirská – Rakovnická: SO

102.1
102.2
110
201
411
801

ul. Pod Nemocnicí
ul. Vladimirská
Komunikace pro p ší
Schodišt
Ve ejné osv tlení
Vegeta ní úpravy

Hrn í ská - eských Brat í: SO

112.5
115
415
805

Vjezd E (MK)
Komunikace pro p ší
Ve ejné osv tlení
Vegeta ní úpravy

se týká výlu n majetku Obce.
(3) P edpokládaná cena p edm tu ve ejné zakázky iní 13.433.543,- K bez DPH z toho
k ižovatka Vladimirská - Rakovnická 3.981.621,- K a k ižovatka Hrn í ská - eských
Brat í 9.451.922,- K . Ve ejná zakázka bude zadána formou zjednodušeného podlimitního
ízení ve smyslu § 25 písm. b) a § 38 Zákona.
(4) Jednotlivé innosti budou ú astníky vykonávány bezplatn , tedy bez jakýchkoli nárok na
protipln ní ú astníka vykonávajícího ur ité innosti dle této smlouvy v i druhému
ú astníkovi. Náklady, které vzniknou tomu kterému ú astníkovi v d sledku pln ní jeho
povinností nebo využívání jeho práv z této smlouvy, nese tento ú astník.
(5) Ú astníci se zavazují poskytnout si bezplatn jakoukoli sou innost, spo ívající zejména
v p edložení pot ebných dokument nebo p ijetí pot ebných rozhodnutí, pot ebnou pro
napln ní ú elu této smlouvy, a to bezodkladn po výzv druhého ú astníka.

IV. P edm t pln ní
(1) Oba ú astníci se zavazují spolupracovat na ur ení okruhu nejmén p ti dodavatel ,
kterým bude zaslána písemná výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Návrh
okruhu dodavatel p edloží Kraj a Obec je povinna tento projednat nejpozd ji do 5
pracovních dn od p edložení návrhu. Pokud nebude návrh v uvedeném termínu schválen
je každý z ú astník oprávn n navrhnout nejpozd ji do 7 pracovních dn od uplynutí
uvedené lh ty po t ech dodavatelích. Takto vybraným dodavatel m bude zaslána výzva
k podání nabídky a prokázání kvalifikace.
(2) Dodavatelé, kterým bude zaslána výzva musí spl ovat:
a) Základní kvalifika ní p edpoklady:
podle § 53 odst. 1 zákona, s tím že prokázání písmene a) a b) zájemce doloží výpisem
z rejst íku trest , ne starším 90 dn , prokázání písmene c), d), e), g), a i) zájemce doloží
Strana 3 (celkem 6)

estným prohlášením, prokázání písmene f) zájemce doloží potvrzením p íslušného
finan ního ú adu, prokázání písmene h) zájemce doloží potvrzením p íslušného orgánu i
instituce.
b) profesní kvalifika ní p edpoklady:
podle § 54 písm. a) a b) zákona, s tím, že prokázání písmene a) zájemce doloží výpisem
z obchodního rejst íku i jiné evidence, má – li v ní být zapsán podle zvláštních p edpis ,
ne starším 90 dn , v originále nebo ú edn ov eném stejnopisu, prokázání písmene b)
zájemce doloží p edložením dokladu o oprávn ní k podnikání.
c) ekonomické a finan ní kvalifika ní p edpoklady:
podle § 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona, s tím že k prokázání písmene a) zájemce doloží
doklad o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou p i výkonu povolání ve výši min.1
mil. K a k prokázání písmene c) zájemce uvede obrat za p edcházející t i ú etní období
min. ve výši 10 mil. K v oblasti stavebních prací
d) technické kvalifika ní p edpoklady:
podle § 56 odst. 3 písm. a) a c) zákona, s tím, že k prokázání písmene a) zájemce uvede
realizované zakázky v posledních p ti letech, a to pouze v objemu vyšším jak 5 mil. K
bez DPH se zam ením na stavby pozemních komunikací a tento seznam doloží listinou
podle § 56 odst. 1 písm. a) body 1-3.
(3) Kraj se zavazuje ve prosp ch sv j i Obce zajiš ovat veškeré právní úkony p edpokládané
zákonem ve vztahu k t etím osobám, zejména zpracovat návrh zadávací dokumentace,
zaslání výzvy ur eným dodavatel m, uve ejn ní výzvy, poskytnutí zadávací dokumentace
dodavatel m, poskytování dodate ných informací, umožn ní prohlídky místa pn ní,
zaslání písemného sd lení o vylou ení uchaze e, odeslání oznámení o výb ru
nejvhodn jší nabídky, zaslání informace o uzav ení smlouvy, oznámení p ípadného
zrušení zadávacího ízení, jakož i vést veškerou dokumentaci ve ejné zakázky
požadovanou zákonem.
(4) Zadávací dokumentace bude obsahovat, krom náležitostí nutných k platnému zadání
ve ejné zakázky, i podmínku, že vybraný zájemce je povinen uzav ít s každým z ú astník
samostatnou smlouvu o dílo, jejichž návrhy musí být sou ástí nabídky. P edm tem každé
samostatné smlouvy o dílo bude konkrétní ást díla ur ená dle projektové dokumentace
citované v l. III odst. 1,2 p i emž p edm ty d l z obou smluv budou ve svém souhrnu
p edstavovat kompletní Dílo. Ú astníkem smluv o dílo na stran zhotovitele bude v obou
p ípadech vybraný zájemce, na stran objednatele bude v p ípad ásti I. díla týkajícího se
majetku Kraje a majetku t etích osob Kraj, ve druhém p ípad pro ást II. díla Obec.
(5) Návrh zadávací dokumentace bude vycházet z t chto zásad:
a) termín pln ní : pr b žná doba pln ní je p edm tem nabídky
b)

kriteria pro hodnocení nabídek :
celková nabídková cena
doba pln ní v týdnech
jakostní podmínky a poskytované záruky v m sících

90 %,
5%
5%.

Návrh zadávací dokumentace je Kraj povinen p edložit Obci k vyjád ení. Obec je povinna
se k návrhu vyjád it ve lh t 10 pracovních dn od jeho p edložení.
(6) K hodnocení ve ejné zakázky bude Krajem jmenována hodnotící komise skládající se z 5
len , z toho Kraj je oprávn n a povinen nominovat 3, Obec 2 leny. Každý z ú astník
navrhne sou asn i stejný po et náhradník . Alespo jeden navržený len komise z len
jmenovaných každým z ú astník musí mít p íslušnou odbornost ve vztahu k p edm tu
ve ejné zakázky; totéž platí i pro jejich náhradníky. Hodnotící komise bude sou asn
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posuzovat kvalifikaci dodavatel a sou asn plnit i funkci komise pro otevírání obálek
s nabídkami.
(7) S výsledkem hodnocení hodnotící komise je Kraj povinen bezodkladn seznámit Obec.
Obec je povinna se k výsledk m hodnocení vyjád it ve lh t 5 dn od jejich doru ení.
V p ípad souhlasu Obce s výsledky hodnocení rozhodne Kraj o výb ru nejvhodn jší
nabídky podle t chto výsledk . Pokud Obec s p edloženým hodnocením souhlasit nebude,
je povinna sd lit Kraji podrobné d vody svého nesouhlasu a sou asn navrhnout další
postup, a to:
a) nové posouzení a hodnocení v p ípad , že hodnotící komise porušila postup
stanovený zákonem; pro nové posouzení a hodnocení nabídek bude ustavena nová
hodnotící komise podle odst. 6, p i emž platí, že do nové hodnotící komise nesmí
být jmenován žádný len nebo náhradník komise p vodní; nebo
b) zrušení zadávacího ízení, jsou-li napln ny d vody požadované ustanovením § 84
Zákona.
V p ípad , že d vody nesouhlasu budou spo ívat v porušení zákona nebo podmínek
stanovených zadávací dokumentací je Kraj povinen akceptovat návrh (pokyn) Obce.
Pokud budou d vody nesouhlasu jiné, je o dalším postupu oprávn n rozhodnout Kraj.
(8) Budou-li po odeslání oznámení o výb ru nejvhodn jší nabídky Kraji doru eny námitky
n kterého ze zájemc je Kraj povinen tyto námitky sd lit Obci nejpozd ji do dvou dn od
jejich obdržení. Odeslání námitek bude neprodlen e-mailem oznámeno Obci na
adresu:hadkova@mulouny.cz a v kopii na adresu rusinakova@mulouny.cz. Obec je
povinna se k námitkám písemn vyjád it a vyjád ení zaslat Kraji do t í dn od jejich
doru ení. Písemné sd lení o tom, zda se námitkám vyhovuje i nikoli zašle zájemci, který
námitky podal, Kraj.
(9) Oba ú astníci budou rozhodnutím Kraje o výb ru nejvhodn jší nabídky vázáni a jsou
povinni s vybraným zájemcem uzav ít odpovídající smlouvu ve lh tách stanovených
zákonem.

V. Doba pln ní
Písemná výzva k podání nabídky a prokázání spln ní kvalifikace bude Krajem
dodavatel m vybraným zp sobem dle l. IV odst. 1 odeslána nejpozd ji do 30.09.2006 Oba
ú astníci se zavazují vyvinout veškerou snahu k tomu, aby smlouvy s dodavatelem vybraným
v p edm tném zjednodušeném podlimitním ízení mohly být uzav eny na základ jeho
ádného vyhodnocení nejpozd ji do 31.10.2006.

VI. Informa ní povinnost
Každý z ú astník je povinen bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do t í dn , informovat
druhého ú astníka o jakýchkoli skute nost, které mají nebo mohou mít vliv na zadání ve ejné
zakázky. Informaci je možno u init jakýmkoli prokazatelným zp sobem, zejména písemn
nebo elektronicky.

VII. Ostatní a záv re ná ustanovení
(1) Za p ípadné škody vzniklé t etím osobám inností jednoho z ú astník na základ této
smlouvy a v souvislosti s ní ru í oba ú astníci spole n a nerozdíln , a to rovným dílem.
Mezi sebou se ú astníci vypo ádají podle míry zavin ní.
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(2) M nit a dopl ovat tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatk po dohod
obou smluvních stran.
(3) Právní vztahy touto smlouvou výslovn neupravené se ídí platnou právní úpravou.
(4) Smlouva se uzavírá na dobu ur itou s platností a ú inností ode dne jejího podpisu ob ma
ú astníky do dne platného ukon ení ve ejné zakázky specifikované v l. III odst. 1, tedy do
dne platného uzav ení smluv o dílo nebo dne platného zrušení ve ejné zakázky.
(5) Zajišt ní postupu a zp sobu spolupráce p i realizaci stavby „Okružní k ižovatky na II/229
Louny“ mezi jednotlivými smluvními stranami bude ešeno samostatnou dohodou. Na
základ geodetického zam ení dokon ené stavby provedou smluvní strany majetkové
vypo ádání dot ených pozemk tak, aby vlastník p íslušné ásti stavby byl i vlastníkem
stavbou zastav ného pozemku (sjednocení vlastnictví stavby a p íslušného zastav ného
pozemku).
(6) Kraj tímto potvrzuje, že uzav ení této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje . ………………… ze dne ……………….
(7) Obec tímto potvrzuje, že uzav ení této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
obce ……….. . ………………… ze dne ……………….
(8) Tato smlouva je vyhotovena ve ty ech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
V Lounech dne :
…………………………….
M sto Louny
Ing. Jan Kerner
starosta

V Ústí nad Labem dne :
………………………………..
Ústecký kraj
Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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