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

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 1. 7. 2006 od 8:10 hodin do 8:55 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/13Z/2006
Schválení programu a stanoviska občanů k projednávaným otázkám
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program 13. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 2/13Z/2006
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi ve složení:
1.
Ing. Jan Řehák (ODS) – předseda návrhové a volební komise
2.
Bc. Jana Ryšánková (ČSSD)
3.
PaedDr. Zdeněk Dušek (KSČM)
(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 3/13Z/2006
Schválení ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.
PaedDr. Petr Brázda (KSČM)
2.
Ing. René Budjač (ODS)
(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat
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Usnesení č. 4/13Z/2006
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 7. 6. 2006 do 21. 6. 2006.
(Hlasování: 45 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 5/13Z/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: 45 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 6/13Z/2006
Volba členů výboru Regionální rady regionální soudržnosti Severozápad za Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
s účinností ode dne 1. 7. 2006 do funkce člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad, která vznikne dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve
znění zákona č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
veřejných zakázkách, jako právnická osoba dne 1. 7. 2006, následující zastupitele Ústeckého
kraje:
Ing. René Budjač, nar. 4. 2. 1957
Ing. Petr Fiala, nar. 2. 9. 1967
PaedDr. Václav Homolka, nar. 6. 1. 1955
Ing. Pavel Kouda, nar. 27. 6. 1959
Ing. Jiří Šulc, nar. 24. 6. 1958
Antonín Terber, nar. 27. 4. 1962
Radek Vonka, nar. 30. 10. 1971
MUDr. Vladimír Záhorský, nar. 10. 4. 1953
(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 7/13Z/2006
Průmyslová zóna Triangle
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) přijímá
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Letter of Intent společnosti IPS Alpha Technology, Ltd. ze dne 31. 5. 2006 uvedený dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) souhlasí
s obsahem Letter of Support, včetně v něm uvedených závazků, Ústeckého kraje, zn.
KH/74184/06 schváleným Radou Ústeckého kraje dne 23. 05. 2006 uvedeným v příloze č. 2
tohoto usnesení.
C) rozhoduje
o převodu těchto nemovitostí
• pozemku parc. č. 1010/24 o výměře 8 ha 6 996 m2 , vyznačenému v Konečném Plánu,
vytvořenému dělením a zcelením pozemků parc. č. 1010/24, 1010/4, 1010/5, 1010/6,
1010/7, 1010/9, 1010/10, 1010/14, 1010/15, 1010/16, 1010/17, 1010/20, 1010/22,
nebo jejich částí dle GP č. 262-31/2006,
• pozemku parc č. 1010/27 o výměře 2 ha 2 660 m2, vyznačený v Konečném Plánu
vytvořeném dělením a zcelením pozemků parc. č. 1010/3, 1010/8, 1010/13 nebo
jejich částí dle GP č. 262-31/2006,
oba v katastrálním území Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec;
• pozemku parc. č. 801/5 o výměře 8 ha 6 544 m2, vyznačený v Konečném Plánu
vytvořeném dělením a zcelením z částí pozemků parc. č. 801/5, 801/25, 801/26,
801/27 dle GP č. 123-30/2006,
• pozemku parc. č. 801/35 o výměře 2 ha 9 774 m2, vyznačený v Konečném Plánu
vytvořeném dělením a zcelením z částí pozemků parc. č. 801/4, 801/28 dle GP č.
123-30/2006,
oba v katastrálním území Nehasice, obec Bitozeves, u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec;
• pozemku parc. č. 337/9 díl a), b), c) o výměře 2 084 m2 vytvořený dělením a
zcelením z částí pozemků č. 337/1, 337/2 a 337/3 dle GP č. 83-29/2006,
v katastrálním území Minice, obec Velemyšleves, u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec
společnosti IPS Alpha Technology Europe s.r.o., IČ: 27568300, se sídlem: Olivova 2096/4,
Praha 1 - Nové Město, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o koupi pozemků I dle bodu
E) 1. tohoto usnesení.
D) rozhoduje
o budoucím převodu těchto nemovitostí
• pozemku parc. č. 1010/23 o výměře 5 914 m2, vyznačeného v Konečném Plánu
vytvořeném dělením a zcelením z parc. č. 1010/19, 1010/21 a 1010/23 dle GP č. 26231/2006, v katastrálním území Staňkovice u Žatce, obec Bitozeves, u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
• pozemku parc č. 801/23 o výměře 4 785 m2, vyznačeného v Konečném Plánu
vytvořeném dělením a zcelením z parc. č. 801/23 a 801/24 dle GP č. 123-30/2006, v
katastrálním území Nehasice, obec Bitozeves, u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
společnosti IPS Alpha Technology Europe s.r.o., IČ: 27568300, se sídlem: Olivova 2096/4,
Praha 1 - Nové Město, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o budoucí smlouvě o koupi
pozemků dle bodu E) 2. tohoto usnesení.
E) schvaluje
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1.
2.

obsah Smlouvy o koupi pozemků I dle přílohy č. 1 tohoto návrhu, a to včetně práv a
povinností ze smlouvy vyplývajících
obsah Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi pozemků dle přílohy č. 2 tohoto návrhu, a to
včetně práv a povinností ze smlouvy vyplývajících s tím, že o obsahu kupní smlouvy
bude rozhodovat Rada Ústeckého kraje, jež je vázána podmínkami převodu uvedenými
v této smlouvě.

F) bere na vědom í
dopis Ing. Milana Urbana, ministra průmyslu a obchodu ze dne 30. 6. 2006, č. j.
23452/06/04200/01000.
(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 7/13Z/2006 -

Dopis Letter of Intent společnosti IPS Alpha
Technology Ltd. ze dne 31. 5. 2006 (originál
v angličtině a překlad do češtiny)

Příloha č. 2 k usnesení č. 7/13Z/2006 -

Dopis Ústeckého kraje Letter of Support zn.
KH/74184/06 schválený Radou Ústeckého kraje dne
23. 5. 2006
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Adresa : 3732 Hayano Mobara-shi,Chiba-ken, 297-0037 Japonsko
Tel: +81-(0)475-25-9602 Fax : +81-(0 475-25-9603

31. kv ten, 2006

Ji í Šulc
Hejtman Ústeckého kraje
Ji í Farkota
Starosta Žatce
Tomáš Hruda
Generální editel CzechInvestu

Letter of Intent
My, IPS Alpha Technology, Ltd. (nadále „IPS“) tímto s pot šením oznamujeme
Ústeckému kraji, m stu Žatec a CzechInvestu náš zám r zakoupit p ibližn 22.3 hektaru
pozemku Plot-1 specifikovaném v p íloze 1 na pr myslové zón Triangle, a umístit/postavit a
provozovat výrobní závod na LCD panely pro televizory na základ podnikatelského plánu
pro rok 2007 a následující t i roky s plánovanou investicí ve výši 90 mil. EUR, s jedním až
dv ma tisíci zam stnanci, odhadovaným asem za átku výstavby v polovin roku 2006 a
odhadovaným asem za átku výroby v polovin roku 2007.
O ekáváme, že naše investice m že p ilákat další investory na stran našich zákazník
i dodavatel v oblastech, které souvisejí s naším projektem a oce ujeme Vaše rozhodnutí
rezervovat zbývající ást pozemku Plot-1 a pozemky Plot-2 a Plot-3 ve prosp ch t chto
dalších investor na základ Vámi d íve zaslaného Letter of Support.
Platnost tohoto Letter of Intent je odvislá od platnosti Letter of Support Ústeckého
kraje, m sta Žatec a CzechInvestu datovaném 23.kv tna 2006.
Mnohokrát d kujeme.
S p átelským pozdravem,

……………………………………
Fumiaki Yonai
President & CEO
IPS Alpha Technology, Ltd.

P íloha 1

Plot 1
approx. 89ha

Plot 2
approx. 40ha

Plot 3
approx. 35ha

