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

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 7. 9. 2005 od 10:10 hodin do 14:25 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/7Z/2005
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program 7. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
(Hlasování: 51 – 0 – 0)
Usnesení č. 2/7Z/2005
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi ve složení:
Ing. Jan Řehák (ODS) – předseda návrhové a volební komise
Bc. Jana Ryšánková (ČSSD)
RSDr. Vlastimil Balín (KSČM)
(Hlasování: 54 – 0 – 0)
Usnesení č. 3/7Z/2005
Schválení ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.
Hana Lukáčová (ODS)
2.
JUDr. Zděnek Lavička (ČSSD)
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(Hlasování: 54 – 0 – 0)
Usnesení č. 4/7Z/2005
Tisková oprava usnesení č. 12/6Z/2005
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
tiskovou opravu usnesení č. 12/6Z/2005, kde se mění jméno Marin Klika na Martin Klika.
(Hlasování: 54 – 0 – 0)
Usnesení č. 5/7Z/2005
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na v ědo mí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje
z I. volebního období 2000 – 2004
1. Usnesení č. 24/25/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
2. Usnesení č. 41/25/2004 Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem
(škol a školských zařízení) a zařazení nové součásti školy
3. Usnesení č. 40/26/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
4. Usnesení č. 50/26/2004/A)6. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
5. Usnesení č. 60/27/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
6. Usnesení č. 35/28/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 - 2008
7. Usnesení č. 21/2Z/2005 Převedení Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková
organizace, z majetku Ústeckého kraje do majetku České republiky
8. Usnesení č. 19/3Z/2005 Sloučení příspěvkových organizací
9. Usnesení č. 32/3Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
10. Usnesení č. 26/4Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Usnesení č. 27/4Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Usnesení č. 28/4Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Usnesení č. 30/4Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Usnesení č. 31/4Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Usnesení č. 34/4Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Usnesení č. 35/4Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Usnesení č. 36/4Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Usnesení č. 16/5Z/2005 Rozdělení dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje
19. Usnesení č. 17/5Z/2005 Poskytnutí dotace obcím z rozpočtu Ústeckého kraje na realizaci
pilotního programu „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj“
20. Usnesení č. 19/5Z/2005 Střední odborné učiliště Fláje
21. Usnesení č. 21/5Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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22. Usnesení č. 22/5Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
23. Usnesení č. 23/5Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

Usnesení č. 24/5Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Usnesení č. 25/5Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Usnesení č. 27/5Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Usnesení č. 34/5Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Usnesení č. 38/5Z/2005 Informace o nedostatcích ve vzorových smlouvách úřadu
Ústeckého kraje č. 6/2003, kterou se vydávají standardní vzory smluv
Usnesení č. 8/6Z/2005 Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti IDS Ústeckého kraje,
a.s.
Usnesení č. 9/6Z/2005 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Usnesení č. 13/6Z/2005 Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje
a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva
Ústeckého kraje
Usnesení č. 22/6Z/2005 Profinancování projektu „II/247 Litoměřice, přivaděč
k průmyslové zóně Prosmyky I. část – okružní křižovatka a její napojení“, uplatněného
v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) čerpání strukturálních
fondů EU
Usnesení č. 24/6Z/2005 Projednání návrhu Programu podpory směrů rozvoje zemědělství
a venkovských oblastí v Ústeckém kraji a vyhlášení programu na rok 2005
Usnesení č. 25/6Z/2005 Projednání návrhu změny Fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje
Usnesení č. 28/6Z/2005 Program „Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními
neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním
postižením – 2. kolo“
Usnesení č. 29/6Z/2005 Program „Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním
vyloučením 2005“
Usnesení č. 30/6Z/2005 Vyhodnocení dotačního programu Protidrogová politika 2005
Usnesení č. 31/6Z/2005 Vyhodnocení dotačního programu Zdravotnický program 2005
Usnesení č. 53/6Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Usnesení č. 59/6Z/2005/C)1. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Usnesení č. 67/6Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje

schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
z II. volebního období 2004 - 2008
1. Usnesení č. 36/3Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 26. 10. 2005
Usnesení č. 25/4Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 26. 10. 2005
Usnesení č. 32/4Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého krajem na 26. 10. 2005
Usnesení č. 33/4Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 26. 10. 2005
Usnesení č. 8/5Z/2005 Žádost města Most o převod mostu z majetku města Most do
majetku Ústeckého kraje na 15. 10. 2005
6. Usnesení č. 4/6Z/2005 Kontrola plnění usnesení na 26. 10. 2005
7. Usnesení č. 36/6Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 26. 10. 2005

2.
3.
4.
5.
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8. Usnesení č. 46/6Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 15. 10. 2005
revokuje
Usnesení č. 19/14/2002/3. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje.
(Hlasování: 43 – 3 – 8)
Usnesení č. 6/7Z/2005
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 15. 6. 2005 do 27. 7. 2005.
(Hlasování: 53 – 0 – 1)
Usnesení č. 7/7Z/2005
Zpráva ředitelky o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

b ere na vědo m í
informaci o závěrech personálního auditu.

B) b ere na vědo m í
informaci o změnách organizačního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje, platných od
1.9.2005.
(Hlasování: 41 – 0 – 5)
Usnesení č. 8/7Z/2005
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o sloučení voleb kandidátů na funkci přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem,
v souladu s čl. 20 odst. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů
zastupitelstva kraje.
(Hlasování: 54 – 0 – 0)

B) volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
1. Ing. Libor Holanda, nar. 24. 3. 1944, Jiráskova 1139/35, Děčín VI. 405 02
2. Bc. Jan Poborský, nar. 8. 6. 1966, U Nemocnice 1749/2, Ústí nad Labem 400 01.
(Hlasování: 54 – 0 – 0)
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C) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu
v Ústí nad Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 9. 9. 2005
(Hlasování: 53 – 0 – 1)
Usnesení č. 9/7Z/2005
Návrh udělených odměn obcím vyhodnoceným v krajském kole soutěže Vesnice roku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
udělení odměn obcím vyhodnoceným v krajském kole soutěže Vesnice roku ve výši:
obec Vilémov (Zlatá stuha): 70 000,-Kč
obec Siřejovice (Zelená stuha): 50 000,- Kč
obec Dušníky (Modrá stuha): 50 000,- Kč
obec Slavětín (Diplom za vzorné vedení kroniky): 20 000,- Kč
obec Zubrnice (Diplom za vzorné vedení knihovny): 20 000,- Kč
obec Mašťov (Diplom za soustavnou péči o památky): 10 000,- Kč
obec Slatina (Diplom za rozvoj obce): 10 000,- Kč
obec Místo (Diplom za přeshraniční spolupráci): 10 000,- Kč
obec Radonice (příspěvek na pokrytí nákladů souvisejících s hodnocením soutěže): 10 000,Kč
Kancelář hejtmana
položka 5901 – rezerva na „Podporu aktivit nestátních neziskových organizací a občanských
sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu“.
B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci tohoto usnesení.
Termín: 30. 10. 2005
(Hlasování: 53 – 0 – 0)
Usnesení č. 10/7Z/2005
Dohoda mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko o provedení rekonstrukce hraničního
mostu Vejprty – Barenstein
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
podle ust. § 28 odst. 2 a ustanovení § 35 odst. 2 písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích
(krajské zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, dohodu mezi Ústeckým krajem a Svobodným
státem Sasko o provedení rekonstrukce hraničního mostu Vejprty – Barenstein ve znění
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
(Hlasování: 52 – 0 – 0)
Usnesení č. 11/7Z/2005
Smlouva č. 167/P/2005 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2005
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
předloženou smlouvu č.167/P/2005 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na
rok 2005 a jmenovitý seznam akcí, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, jenž mají být
spolufinancovány z fondů Evropské unie.
(Hlasování: 52 – 0 – 0)
Usnesení č. 12/7Z/2005
Revokace usnesení č. 13/5Z/2005 příloha č. 3 ze dne 1.6.2005
vyhotovení smluv pro POV 2005
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
usnesení 13/5Z/2005 ze dne 1.6.2005 v části
Obec Chudoslavice
Chudoslavice čp. 13
412 01 Litoměřice
IČ 8322235
Oprava místní komunikace – dotace 62 500,- Kč
Obec Labská Stráň
Labská Stráň čp. 111
407 14 Labská Stráň
IČ 999 555
Oprava a rozšíření VO – dotace 271 000,- Kč
Obec Ohníč
Ohníč čp. 30
417 65 Ohníč
IČ 0026 4521
Veřejné osvětlení Ohníč – Pňovičky – dotace 220 000,- Kč
Mikroregion Žatecko
Postoloprtská 8
439 49 Staňkovice
IČ 556 432
Vzdělávání pracovníků obecních úřadů – dotace 406 000,- Kč
Mikroregion Žatecko
Postoloprtská 8
439 49 Staňkovice
IČ 556 432
Vybavení centra mikroregionu Žatecko – dotace 252 000,- Kč
Mikroregion Velkobřezensko
Děčínská 11
403 23 Velké Březno
6

- oprava IČO pro potřeby

IČ
Rekonstrukce střechy Zubrnice 38 – dotace 1 000 000,- Kč
Svazek obcí Mikroregion Milada
Fugnerova čp. 448/39
400 04 Trmice
IČ 674 010
Aktivity servisního střediska 2005 – dotace 427 000,- Kč
Svazek obcí Mikroregion Milada
Fugnerova čp. 448/39
400 04 Trmice
IČ 674 010
Obnova škol, etapa Trmice – dotace 1 000 000,- Kč
Tolštejn, svazek obcí
Vinařská 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
IČ 6989 8779
Informační systém mikroregionu Tolštejn (I. etapa) – dotace 870 000,- Kč

B)

p o sk ytu j e
dle § 10 zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
a Zásad Fondu rozvoje Ústeckého kraje, finanční podporu ve formě dotace na realizaci akcí
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2005, těmto subjektům:
Obec Chudoslavice
Chudoslavice čp. 13
412 01 Litoměřice
IČ 832 235
Na akci: Oprava místní komunikace
Ve výši: 62 500,- Kč
Obec Labská Stráň
Labská Stráň čp. 111
407 14 Labská Stráň
IČ 555 991
Na akci: Oprava a rozšíření VO
Ve výši: 271 000,- Kč
Obec Ohníč
Ohníč čp. 30
417 65 Ohníč
IČ 0026 6540
Na akci: Veřejné osvětlení Ohníč – Pňovičky
Ve výši: 220 000,- Kč
Mikroregion Žatecko
Postoloprtská 8
439 49 Staňkovice
IČ 7080 5903
7

Na akci: Vzdělávání pracovníků obecních úřadů
Ve výši: dotace 406 000,- Kč
Mikroregion Žatecko
Postoloprtská 8
439 49 Staňkovice
IČ 7080 5903
Na akci: Vybavení centra mikroregionu Žatecko
Ve výši: dotace 252 000,- Kč
Mikroregion Velkobřezensko
Děčínská 11
403 23 Velké Březno
IČ 7504 8205
Na akci: Rekonstrukce střechy Zubrnice 38
Ve výši: 1 000 000,- Kč
Obec Labská Stráň
Labská Stráň čp. 111
407 14 Labská Stráň
IČ 555 991
Na akci: Oprava a rozšíření VO
Ve výši: 271 000,- Kč
Svazek obcí Mikroregion Milada
Fugnerova čp. 448/39
400 04 Trmice
IČ 7087 5294
Na akci: Aktivity servisního střediska 2005
Ve výši: 427 000,- Kč
Svazek obcí Mikroregion Milada
Fugnerova čp. 448/39
400 04 Trmice
IČ 7087 5294
Na akci: Obnova škol, etapa Trmice
Ve výši: 1 000 000,- Kč
Tolštejn, svazek obcí
Vinařská 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
IČ 6989 8774
Na akci: Informační systém mikroregionu Tolštejn (I. etapa)
Ve výši: 870 000,- Kč
Obec Chřibská
407 44 Chřibská 197
IČ 261378
Na akci: Oprava kamenných prvků radnice
Ve výši: 100 000 Kč
Obec Dolní Podluží
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407 55 Dolní Podluží 6
IČ 261271
Na akci: Oprava veřejného osvětlení
Ve výši: 144 000,- Kč
(Hlasování: 52 – 0 – 0)
Usnesení č. 13/7Z/2005
Rozvojové programy Ústeckého kraje - žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimek z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. s prodloužením
termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace těmto projektům:
1. „Obnova zámku Korozluky s kaplí Sv. Josefa, parkem a oborou“, příjemce Miroslav
Perout, nový termín dokončení 31.10.2005
2. „Rekonstrukce výrobních hal“, příjemce „Rekonstrukce výrobních hal“, příjemce NoelPlus CV spol. s r.o., nový termín dokončení 31.12.2005
3. „Přestavba bývalého areálu s.p. Narex v Děčíně na centrum drobných řemeslných a
obchodních služeb“, příjemce Jaroslav Suchánek, nový termín dokončení 31.12.2005
4. „Cyklostezky v mikroregionu Cínovec“, příjemce Mikroregion Cínovec, nový termín
dokončení 31.10.2005.
(Hlasování: 52 – 0 – 0)
Usnesení č. 14/7Z/2005
Dotace pro individuální projekty ve SROP – 4. kolo výzvy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
poskytnutí finančního příspěvku kraje na projekty podané příspěvkovými organizacemi kraje
v rámci SROP, obcemi a jejich příspěvkovými organizacemi – opatření 2.2., 3.1. a 4.2.2.
v celkové výši 6748633,- Kč v členění dle jednotlivých subjektů uvedených v příloze č. 2
tohoto usnesení.
(Hlasování: 54 – 0 – 0)
Usnesení č. 15/7Z/2005
Projekt ReRegions – smlouva o spolufinancování z EU a návazné smlouvy partnerské
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schva luje
na základě ustanovení §35 odst. 2 písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů :
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1) předloženou smlouvu o spolufinancování projektu ReRegions z prostředků EU (tzv.
„Subsidy Contract“) mezi Ústeckým krajem a městem Vídní, které zastupuje na
základně zmocnění Evropskou komisi, která je přílohou č. 3 a 4 tohoto usnesení
2) předloženou smlouvu uzavíranou mezi Ústeckým krajem, jakožto hlavním partnerem
projektu ReRegions a jednotlivými partnery projektu (tzv. „Partnership Agreement“),
která je přílohou č. 5 tohoto usnesení.
B) bere na vědomí
přednesenou informaci o přípravě a průběhu realizace prvního finančního období trvání
projektu ReRegions (04/2005 – 12/2005).
(Hlasování: 54 – 0 – 0)
Usnesení č. 16/7Z/2005
Rozdělení státní účelové dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok 2005 - II. část
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z hodlo
dle § 36 odst. 1 písm.d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů o
přidělení finančních příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových
rezervací a zón obci, která je vlastníkem kulturní památky dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.

B)

uk ládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje zajistit vyúčtování dotace na Ministerstvo
kultury.
Termín: 15. 1. 2006

(Hlasování: 53 – 0 – 0)
Usnesení č. 17/7Z/2005
Změna usnesení č. 16/5Z/2005 ze dne 1.6.2005 - Rozdělení dotace v rámci Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
doplňuje
usnesení č. 16/5Z/2005 ze dne 1.6.2005 v bodě B) takto:
1) za uvozující text části B usnesení
„poskytnutí dotace (ve smyslu příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním
nebo obnovou kulturní památky, dále jen dotace) z Fondu rozvoje Ústeckého kraje
v rámci realizace Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/2/2005 ze dne 26.01.2005
(dále jen Program) těmto žadatelům:“
se doplňuje text:
„včetně jejich spoluúčasti (vlastní zdroje + ostatní zdroje) z celkové ceny obnovy v % dle
následujícího rozpisu:“
2) jednotlivé body části B) usnesení se na konci jejich textu doplňují o text takto:
bod 1. „se spoluúčastí 10%“
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bod 2. „se spoluúčastí 26,47%“
bod 3. se spoluúčastí 30%“
bod 4. se spoluúčastí 30,23%“
bod 5. se spoluúčastí 33,33%“
bod 6. se spoluúčastí 30%“
bod 7. se spoluúčastí 45%“
bod 8. se spoluúčastí 46,89%“
bod 9. se spoluúčastí 30%“
bod 10. se spoluúčastí 30%“
bod 11. se spoluúčastí 30,13%“
bod 12. se spoluúčastí 30%“
bod 13. se spoluúčastí 10%“
bod 14. se spoluúčastí 30%“
bod 15. se spoluúčastí 3,45%“
bod 16. se spoluúčastí 0%“
bod 17. se spoluúčastí 30%“
bod 18. se spoluúčastí 43,48%“
bod 19. se spoluúčastí 30%“
bod 20. se spoluúčastí 30 %“
bod 21. se spoluúčastí 30%“
bod 22. se spoluúčastí 30%“
bod 23. se spoluúčastí 0%“
bod 24. se spoluúčastí 30%“
bod 25. se spoluúčastí 30%“
bod 26. se spoluúčastí 30%“
bod 27. se spoluúčastí 30%“
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bod 28. se spoluúčastí 4,76%“
bod 29. se spoluúčastí 30%“
bod 30. se spoluúčastí 59%“
bod 31. se spoluúčastí 45,64%“
(Hlasování: 53 – 0 – 0)
Usnesení č. 18/7Z/2005
Operační program Rozvoj lidských zdrojů – opatření 3.3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schva luje
vybrané grantové projekty žadatelům dle předloženého návrhu 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
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2005

(Hlasování: 45 – 0 – 5)
Usnesení č. 19/7Z/2005
Projednání návrhu poskytnutí dotací z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
poskytnutí dotací z rozpočtu kraje podle § 36 odst. 1 písm. c) a 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 Hřensko
IČO: 261351
Sídlo: 407 17 Hřensko 71
Projekt: realizace stavby „Protierozní opatření sanace skalního masivu P31“
Výše dotace: 1 500 000 Kč
Spoluúčast žadatele: 15 121 000 Kč
2. Obec Prackovice
IČO: 264229
Sídlo: 411 33 Prackovice nad Labem č.p. 51
Projekt: realizace stavby „ČOV Prackovice a výtlak Libochovice –
Prackovice“
Výše dotace: 2 000 000 Kč
Spoluúčast žadatele: 2 500 000 Kč
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3. Obec Velké Březno
IČO: 267139
Sídlo: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno
Projekt: realizace stavby „Výměna vodovodního řadu ve Valtířově“
Výše dotace: 262 000Kč
Spoluúčast žadatele: 112 000 Kč
4. Město Šluknov
IČO: 261888
Sídlo: Náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov
Projekt: PD pro stav. říz. stavby „Šluknov, kanalizační přípojky“
Výše dotace: 241 000Kč
Spoluúčast žadatele: 103 000 Kč
5. Obec Perštejn
IČO: 262072
Sídlo: 431 63 Perštejn 159
Projekt: realizace stavby „Oprava stoky „G“ v trase od RŠ 117 k RŠ 126“
Výše dotace: 740 000 Kč
Spoluúčast žadatele: 331 000 Kč
6. Za použití pravidla de minimis, o málo rozsáhlé pomoci pro společnost
Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice
IČO: 49099469
Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Projekt: realizace stavby „Kanalizace v ul. Tyršova, Libochovice“
Výše dotace: 1 658 000 Kč
Spoluúčast žadatele: 710 000 Kč
7. Obec Tisá
IČO: 267082
Sídlo: 403 36 Tisá č.p. 205
Projekt: realizace stavby „Kanalizace a vodovod Tisá, směr Cihlářský
Výše dotace: 936 000 Kč
Spoluúčast žadatele: 401 000 Kč

rybník“

8. Obec Nová Ves v Horách
IČO: 266108
Sídlo: 435 45 Nová Ves v Horách č.p. 33
Projekt: realizace stavby „Rozšíření kanalizace v ul. U Sebastiána“
Výše dotace: 1 538 000Kč
Spoluúčast žadatele: 659 000 Kč
B) neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu kraje podle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ pro
subjekt a projekt:
Zemědělské družstvo Klapý
IČO: 120693
Sídlo: 411 16 Klapý 40
Projekt: údržba vysázených větrných barier
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Výše dotace: 460 000 Kč
Spoluúčast žadatele: 461 000 Kč
(Hlasování: 50 – 0 – 1)
Usnesení č. 20/7Z/2005
Projednání návrhu poskytnutí dotací z „Programu ekologické výchovy a vzdělávání (EVVO)
Ústeckého kraje vyhlášeném pro rok 2005“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), v rámci „Programu ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2005“ pro tyto právnické osoby:
Město Osek, Zahradní 246, Osek, IČ 00266558
Projekt „Obnova a rozšíření naučné stezky přírodou a dějinami Oseka“ Výše dotace 140
000,- Kč, minimální podíl spoluúčasti 20 % z celkových nákladů projektu
Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, Ústí nad Labem, IČ
00081531
Projekt „Naučná stezka Bertino údolí“
Výše dotace 125 000,- Kč, minimální podíl spoluúčasti 20 % z celkových nákladů
projektu
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Drážďanská 23, Ústí nad
Labem, IČ 00081582
Projekt „Informační brožura, CD-ROM a seminář – EVVO v ZOO Ústí nad Labem
Výše dotace 76 000,- Kč, minimální podíl spoluúčasti 20 % z celkových nákladů
projektu
Podkrušnohorský park Chomutov, Přemyslova 259, Chomutov, IČ 00379719 Projekt
„Ekocentrum“
Výše dotace 160 000,- Kč, minimální podíl spoluúčasti 20 % z celkových nákladů
projektu
(Hlasování: 51 – 0 – 0)
Usnesení č. 21/7Z/2005
Projednání návrhu poskytnutí dotací z „Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí v Ústeckém kraji vyhlášeném pro rok 2005“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
Poskytnutí dotace v rámci „Programu podpory směrů rozvoje zemědělství v Ústeckém
kraji“ a jeho dotačních pravidel vyhlášených pro rok 2005 těmto subjektům a projektům:
1. Krajská agrární komora Ústeckého kraje
IČ: 70914214
Sídlo: Firma OVO-FRUKT, s. r. o., 434 01 Most – Vtelno
Projekt: Krajské informační středisko Ústeckého kraje
Výše dotace: 466 000,- Kč
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2. BIOETANOL SEVER, odbytové družstvo
IČ: 27270647
Sídlo: Pekařská 108/8, 412 01 Litoměřice
Projekt: Založení odbytového družstva pro zemědělce a zemědělské společnosti
v Ústeckém kraji
Výše dotace: 414 900,- Kč
3. Zemědělské družstvo „Podřipsko“ Bechlín
IČ: 00120502
Sídlo: 411 86 Bechlín
Projekt: Zlepšení úrodnosti písčitých zemědělských pozemků aplikací kvalitních
kompostů do půdy
Výše dotace: 332 545,- Kč
4. Zemědělské družstvo Klapý
IČ: 00120693
Sídlo: 411 16 Klapý 40
Projekt: Údržba vysázených větrných barier – zabránění větrné a vodní erozi
Výše dotace: 460 000,- Kč
5. Jana Lomozová
IČ: 63151260
Sídlo: Farma Jílové u Děčína, 407 01 Jílové
Projekt: Obnova chléva poškozeného kulovým bleskem
Výše dotace: 590 000,- Kč
6. Chmelařský institut, s. r. o., Žatec
IČ: 14864347
Sídlo: Kadaňská 2525, 438 46 Žatec
Projekt: Výstavba a výsadba chmele v k. ú. Stekník a k. ú. Trnovany
Výše dotace: 205 000,- Kč
7. Podřipské zájmové sdružení nájemců honiteb
Sídlo: 411 84 Straškov
Projekt: Ozdravění zaječí populace – redukce parazitární nákazy
Výše dotace: 367 500,- Kč
8. OV Českého svazu včelařů Ústí nad Labem
IČ: 00434663
Sídlo: Zlatá stezka 1, 403 21 Brná nad Labem
Projekt: Ozdravění stavu včelstev
Výše dotace: 248 063,- Kč
9. OV Českého svazu včelařů Děčín
IČ: 62231553
Sídlo: U Splavu 11, 405 02 Děčín
Projekt: Ozdravění stavu včelstev
Výše dotace: 212 396,- Kč
10. Unie ovocnářů severočeského regionu, Libčeves
IČ: 62251040
Sídlo: 439 26 Libčeves 161
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Projekt: Propagace ovocnářství Ústeckého kraje na výstavě Zahrada Čech 2005 Návrh expozice, grafické práce a propagační materiály
výše dotace celkem 400 000,- Kč
- z toho poskytnuto již 200 000,- Kč na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.
18/14R/2005 ze dne 11. 7. 2005
(Hlasování: 51 – 0 – 0)
Usnesení č. 22/7Z/2005
Změny Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva
Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. s) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, následující změny Zásad pro poskytování cestovních náhrad při
pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválených usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/17/2003 dne 26.03.2003:
1) text bodu 2 článku I. „Tuzemské pracovní cesty“ se ruší a nahrazuje novým textem:
„Bod 2. Na pracovní služební cesty členy zastupitelstva vysílá:
- hejtman, případně náměstek a zástupce hejtmana v nepřítomnosti hejtmana
- náměstci hejtmana nebo uvolnění členové zastupitelstva, kteří jsou pověřeni dílčím
koncepčním vedením (pro ostatní členy rady a zastupitelstva)
Zastupitelé jsou oprávněni při pracovní služební cestě použít soukromé motorové vozidlo.“
2) text bodu 1 článku II. „Zahraniční pracovní cesty“ se ruší a nahrazuje novým textem:
„Bod 1. Na zahraniční pracovní cesty členy Zastupitelstva Ústeckého kraje vysílá hejtman
nebo náměstek a zástupce hejtmana v nepřítomnosti hejtmana.“
3) text bodu 3 článku II. „Zahraniční pracovní cesty“ se ruší a nahrazuje novým textem:
„Bod 3. Stravné je poskytováno:
- členům zastupitelstva ve výši základních sazeb,
- hejtmanovi kraje a uvolněným členům zastupitelstva ve výši základní sazby zvýšené o 15
%“
(Hlasování: 51 – 1 – 0)
Usnesení č. 23/7Z/2005
Priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
základní kritéria sestavení a hlavní priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006
Základní kritéria sestavení rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2006
1.1. Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2006 (dále jen rozpočet) bude včetně
financování vyrovnaný, při použití pouze příjmů roku 2006 případně
schodkový.
1.2. Provozní rozpočet bude přebytkový.
1.3. Rozpočet zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací.
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1.4. Rozpočet umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční
prostředky do hlavních priorit kraje.
1.5. Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.
1.6. Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních
prostředků z fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů.
Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2006
1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje prostřednictvím:
a) maximálního využití finančních prostředků z EU a dalších evropských
finančních mechanismů k rozvoji kraje
b) revitalizace dopravní infrastruktury
c) podpory drobného, malého a středního podnikání
d) aktivní politiky zaměstnanosti, zejména zvýšení počtu pracovních příležitostí a
rozvoj
lidských zdrojů
2. zkvalitnění vybavení nemocničních zařízení zřizovaných a zakládaných Ústeckým
krajem

(Hlasování: 38 – 0 – 15)
Usnesení č. 24/7Z/2005
Reprodukce majetku obcí – žádosti měst Meziboří a Bílina
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
1. odejmutí finančních prostředků RMO Městu Meziboří na akci: „Vým. oken již.průčelí
ZŠ Meziboří 340“ ve výši 1,3 mil. Kč schválené 1.6.2005 č. usnesení 18/5Z/2005 a ve
stejné výši je Městu Meziboří přiznává na akci: „Oprava a rekonstrukce obj. I. MŠ – čp.
224, Meziboří“.
2. odejmutí finančních prostředků RMO Městu Bílina na akci: „Přístavba osob. výtahu a
protipovodňová ochrana nádvoří radnice“ ve výši 1,205.840,- Kč Kč schválené 1.6.2005
č. usnesení 18/5Z/2005 a ve stejné výši je Městu Bílina přiznává na akci: „Výměna oken
v základních školách“.
(Hlasování: 49 – 0 – 2)
Usnesení č. 25/7Z/2005
Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „II/247 Přivaděč
k průmyslové zóně Prosmyky I. část“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b e re na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „II/247 Přivaděč
k průmyslové zóně Prosmyky I. část“
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „II/247 Přivaděč
k průmyslové zóně Prosmyky I. část“
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3. Část všeobecných obchodních podmínek týkající se možnosti a pravomoci zadavatele při
přizpůsobení postupu zhotovitele v návaznosti na finanční prostředky zadavatele
B)

ro z hodlo
podle ustanovení § 65 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, o přidělení veřejné zakázky „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně
Prosmyky I. část“ uchazeči: SMP CONSTRUCTION, a.s., Praha 6, Evropská 1692/37, PSČ
160 41, IČ: 45274932 společně s Stavby silnic a železnic, a.s., Praha 1, Národní třída 10,
PSČ 113 19, IČ: 45274924 a s Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, IČ:
00014915, a to za podmínek:
Nabídková cena: 1.299.412.090,14 Kč bez DPH
Lhůta realizace: nejpozději do 25 měsíců od zahájení provádění díla
Smluvní pokuty nad rámec minimálních požadavků zadavatele:
a) za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu 0,1% z ceny díla,
b) smluvní pokutu za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na
odstranění případných vad a nedodělků 5.000 Kč za každou vadu a nedodělek a každý
započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním,
c) smluvní pokutu za každou oprávněnou reklamaci 5.000 Kč za každou vadu a nedodělek a
kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace; smluvní pokutu
však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení
reklamace, popřípadě lhůty dohodnuté na jednání,
d) smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke
kontrole zakrývaných prací činí 5.000,- Kč za každý případ,
e) jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, jestliže zhotovitel v průběhu stavby
nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených
prostor v dohodnutém termínu, to vše s tím, že zaplacením shora uvedených smluvních
pokut není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

C) uk ládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy.
Termín: 31. 10. 2005
(Hlasování: 53 – 0 – 0)
Usnesení č. 26/7Z/2005
Projekt €-NET, výstup z projektu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b e re na v ědo mí
Výstup z projektu €-NET dle předloženého návrhu.
B) souhlasí
s navrženými oblastmi priorit pro žádosti o dotace z fondů EU, dle přílohy č. 7 tohoto
usnesení
(Hlasování: 51 – 0 – 0)
Usnesení č. 27/7Z/2005
18

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. dle ustanovení § 35 odst. 2 písmeno l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) změnu stanov společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s. se sídlem Trmice, Gogolova
13, PSČ 400 04, IČ : 254 88 627, jejíž předmětem je zrušení slov „obce a sdružení
obcí Ústeckého kraje“ v Preambuli a jejich nahrazení slovy „Severočeského
sdružení obcí„
b) úplné znění stanov společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s. se sídlem Trmice,
Gogolova 13, PSČ 400 04, IČ : 254 88 627, dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

B) ukládá
Radě Ústeckého kraje rozhodnout dle § 59 odst. 1 písmeno 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 : 254 88 627 o
změně stanov společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s. se sídlem Trmice, Gogolova 13, PSČ
400 04, IČ : 254 88 627, která byla schválena dle bodu A)1 tohoto usnesení včetně
schválení jejich úplného znění.
Termín 30. 9. 2005
(Hlasování: 50 – 0 – 2)

1.
Usnesení č. 28/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ čl.
II schvalování záměru a způsobu prodeje, bod. 3) schválených usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3.9.2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne
17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti panu Václavu Kozlovskému, bytem Potoční 183, 441
01 Podbořany, a to:
- pozemek p.č. 89/1 o výměře 125 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
v k.ú. Podbořany, zapsaný na LV č. 71 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Žatec,
z vlastnictví Ústeckého kraje za kupní cenu 5.927,- Kč a o vyjmutí uvedené nemovitosti
ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště,
Podbořany, Kpt.Jaroše 862, příspěvková organizace, IĆ: 18380824 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
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Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2005

2.
Usnesení č. 29/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ čl. II
schvalování záměru a způsobu prodeje, bod 3) schválených usnesením ZÚK č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003 a ZÚK č.47/22/2003 ze dne 17.12.2003
2. o prodeji (převodu) nemovitosti, Ústeckým krajem Milanu Kutišovi, bytem: Francouzská
1733/15, 415 01 Teplice, a to:
- pozemek: p.p.č. 532/3 o výměře 51 m2 v k.ú. Dolní Poustevna (oddělen dle GP č. 37770/2005 ze dne 7.4.2005 z p.p.č. 532 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha v k.ú. Dolní Poustevna, zapsán na LV č. 425 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj) z vlastnictví Ústeckého kraje za cenu
1.329,- Kč a o vyjmutí 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) u k l á d á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej nemovitosti uvedené v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
prodeji nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005

3.
Usnesení č. 30/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ čl. II
schvalování záměru a způsobu prodeje, bod 3) schválených usnesením ZÚK č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003 a ZÚK č.47/22/2003 ze dne 17.12.2003
2. o prodeji (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem, Radovanu David Machovi a Dagmar
David Machové, bytem: Sokolovská 117, 407 22 Benešov nad Ploučnicí a to:
pozemek: p.p.č. 2542/1 díl „i“ o výměře 1 m2 v k.ú. Česká Kamenice (oddělen dle GP č.
710-195/2004 ze dne 16.2.2005 z p.p.č. 2542/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice v k.ú. Česká Kamenice, zapsána na LV č. 34 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj) z vlastnictví Ústeckého
kraje za cenu 731,- Kč a o vyjmutí 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.
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B) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej nemovitosti uvedené v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005

4.
Usnesení č. 31/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ čl. II
schvalování záměru a způsobu prodeje, bod 3) schválených usnesením ZÚK č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003 a ZÚK č.47/22/2003 ze dne 17.12.2003
2. o prodeji (převodu) nemovitosti, Denise Kulhánkové, bytem: Wolkerova 736/11, PSČ: 410
02 Lovosice, a to:
- pozemek: p.p.č. 614/1 o výměře 35 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území v k.ú. Leská, zapsán na LV č.
226 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký
kraj, z vlastnictví Ústeckého kraje za cenu 762,- Kč a o vyjmutí 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)ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej nemovitosti uvedené v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
prodeji nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005
5.
Usnesení č. 32/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitosti, a to:
- objekt: budova bez č.p., příslušnost k části obce Františkov nad Ploučnicí, způsob využití:
obč. vybavenost, na stavebním pozemku č. 116
- objekt: budova bez č.p., příslušnost k části obce Františkov nad Ploučnicí, způsob využití:
jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na stavebním pozemku č. 124
- objekt: budova bez č.p., příslušnost k části obce Františkov nad Ploučnicí, způsob využití:
tech. vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na stavebním pozemku 137
- pozemek: st.p.č. 116 o výměře 1053 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: st.p.č. 124 o výměře 114 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území
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- pozemek: st.p.č. 137 o výměře 137 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 495/1 o výměře 1550 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 495/2 o výměře 875, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 496/1 o výměře 307, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 497 o výměře 3073 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 504 o výměře 1602 způsob ochrany: zahrada, způsob ochrany: zemědělský
půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 553/2 o výměře 1454 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, vše v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí,
zapsáno na LV č. 42 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro
Ústecký kraj,
formou veřejné dražby vydražiteli, za následujících podmínek:
1. Odhadnutá tržní cena: 1.100.000 ,- Kč - dle doporučení realitní kanceláře
2. Nejnižší podání: 1.100.000,- Kč
3. Částka o kterou lze snížit nejnižší podání: 200.000,- Kč
4. Dražební jistota: 330.000,- Kč
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03.

6.
Usnesení č. 33/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ čl. II
schvalování záměru a způsobu prodeje, bod 3) schválených usnesením ZÚK č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003 a ZÚK č.47/22/2003 ze dne 17.12.2003
2. o prodeji (převodu) nemovitosti ČR, s právem hospodařit s majetkem státu: Povodí Ohře,
s.p., se sídlem: Bezručova 4219, PSČ 430 03 Chomutov, IČ: 70889988 , a to:
- pozemek: p.p.č. 896/8 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha v k.ú. Hrdlovka-Nový Dvůr
zapsaný na LV č. 1091 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Teplice, pro Ústecký kraj
- pozemek: p.p.č. 948/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
- pozemek: p.p.č. 949/2 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
- pozemek: p.p.č. 949/3 o výměře 1 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: vodní
tok v korytě přirozeném
- pozemek: p.p.č. 950/2 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha vše v k.ú. Hrdlovka
zapsané na LV č. 2108 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj za cenu 1.940,- Kč a o vyjmutí ze správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
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organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B) u k l á d á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej nemovitosti uvedené v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
prodeji nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005

7.
Usnesení č. 34/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ čl. II
schvalování záměru a způsobu prodeje, bod 3) schválených usnesením ZÚK č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003 a ZÚK č.47/22/2003 ze dne 17.12.2003
2. o prodeji (převodu) nemovitosti společnosti REMARKO, s.r.o., se sídlem: Sládkova
1330/14, 415 01 Teplice a to:
- pozemek: p.p.č. 172/8 o výměře 775 m2 v k.ú. Dlouhá Louka (oddělen dle GP č. 9821/2005 ze dne 9.5.2005 z p.p.č. 172/7 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
v k.ú. Dlouhá Louka, zapsán na LV č. 325 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj) z vlastnictví Ústeckého kraje za cenu
13.781,- Kč a o vyjmutí 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.
C) u klád á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej nemovitosti uvedené v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
prodeji nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005

8.
Usnesení č. 35/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o prodeji nemovitostí manželům Fojtíkovým, Březiny 76, Děčín XXVII, a to:
- budova: část obce Děčín XVII-Březiny, č. p. 76, způsob využití: bydlení, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, na st. p. č. 131/2, v k. ú. Březiny u Děčína, zapsaná na LV č. 402 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín;
- pozemek: st. p. č. 131/2 o výměře 155 m2 (odděleno ze st. p. č. 131 geometrickým plánem č.
494-181/2004 ze dne 23.9.2004), druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití:
rodinný dům, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Březiny u Děčína, zapsaná na
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LV č. 402 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, z vlastnictví
Ústeckého kraje za cenu 680.000,- Kč a o vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy
příspěvkové organizace Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola A. E.
Komerse a Střední odborné učiliště, Děčín – Libverda, Českolipská 12, příspěvková
organizace 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 prodej (převod) nemovitostí schválených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30.11.2005

9.
Usnesení č. 36/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3.9.2003 a
usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
o prodeji (převodu) nemovitosti manželům Černým, bytem Česká č.p. 679, 383 01
Prachatice, a to:
pozemku p.p.č. 416/1 o výměře 423 m2, druh pozemku: trvalý travnatý porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
pozemku p.p.č. 416/2 o výměře 406 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
pozemku p.p.č. 412/2, zjednodušená evidence, o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: manipulační plocha
pozemku p.p.č. 416/1, zjednodušená evidence, o výměře 879 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: manipulační plocha
pozemku p.p.č. 416/2, zjednodušená evidence, o výměře 1198 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: manipulační plocha
vše v k. ú. Záblatí u Prachatic, zapsané na LV č. 283 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, z vlastnictví Ústeckého kraje za cenu 53.045,- Kč k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2005

10.
Usnesení č. 37/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3.9.2003 a
usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti – rekreačního zařízení „Letní tábor Defurovy Lažany“
panu Květoši Cvrkovi, bytem Wolkerova 1886/6, 415 01 Teplice, a to:
- kuchyně se skladem
vedlejší stavby : 17x dřevěné drobné stavby
- dřevník
- sociální zařízení
v katastrálním území Újezd u Chanovic, obec Chanovice, nezapsaného v katastru nemovitostí
(na pozemku p.p.č. 526/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, LV
č. 272 v katastrálním území Újezd u Chanovic, obec Chanovice ve vlastnictví pana Květoše
Cvrka) z vlastnictví Ústeckého kraje za cenu 50.000,-Kč (s ohledem na nevypořádání
majetkových vztahů a na špatný stav staveb) a o vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Teplice, Masarykova 70, příspěvková
organizace k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2005

(Hlasování: 50 – 0 – 2)

Společné hlasování k usnesení č. 28/7Z/2005 – 37/7Z/2005

11.
Usnesení č. 38/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1 . o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o přijetí daru (nabytí) nemovitosti od České republiky, ke které správu vykonává
Pozemkový fond ČR, se sídlem Husinecká 11a, 130 00 Praha, IČ: 45797072, a to:
- pozemek p.č. 1621, výměra 112598 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
v k.ú. Podbořany, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Žatec,
do vlastnictví Ústeckého kraje a jeho předání do správy příspěvkové organizace Střední
odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Podbořany, Kpt. Jaroše 862, příspěvková
organizace, IČ: 18380824 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického
práva v katastru nemovitostí.

B) ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu jejímž
předmětem je darování (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2006

12.
Usnesení č. 39/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (bezúplatném nabytí) nemovitostí od České republiky, ke kterým správu
vykonává Pozemkový fond ČR, se sídlem Husinecká 11a, 130 00 Praha, IČ: 45797072, a to:
- pozemek p.č. 2685, výměra 697 m2, druh pozemku: zahrada, zp.ochrany: zem.půdní fond
- pozemek p.č. 2687/1, výměra 2929 m2, druh pozemku: zahrada, zp.ochrany: zem.půdní fond
- pozemek p.č. 2687/3, výměra 455 m2, druh pozemku: zahrada, zp.ochrany: zem.půdní fond
- pozemek p.č. 2689, výměra 2777 m2, druh pozemku: zahrada, zp.ochrany: zem.půdní fond
- pozemek p.č. 2692, výměra 110 m2, druh pozemku: zahrada, zp.ochrany: zem.půdní fond
- pozemek p.č. 2709, výměra 110 m2, druh pozemku: zahrada, zp.ochrany: zem.půdní fond
vše v k.ú. Louny, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Louny,
do vlastnictví Ústeckého kraje a jejich předání do správy příspěvkové organizace Obchodní
akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace, IČ:
61357553 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)ukládá
uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu
jejímž předmětem je darování (nabytí) nemovitostí schválených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30.9.2006

13.
Usnesení č. 40/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem obci Loučná pod Klínovcem, se
sídlem: Loučná 89, PSČ: 431 91 Loučná pod Klínovcem, a to:
- asfaltová plocha - parkoviště na p.p.č. 1172/5 o výměře 13.100 m2 v k.ú. Háj u Loučné
pod Klínovcem, zapsána na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov, pro obec Loučná pod Klínovcem a o vyjmutí uvedené nemovitosti 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
podepsána darovací smlouva.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválené v bodu A tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru nemovitosti
Termín: 31. 12. 2005

14.
Usnesení č. 41/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z ho d uj e
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí Ústeckým krajem obci Brozany nad Ohří, se
sídlem: Brozany nad Ohří 75, PSČ: 411 81 Brozany nad Ohří, a to:
- pozemek: p.p.č. 1544/2 o výměře 87 m2
- pozemek: p.č. 1544/3 o výměře 309 m2
- pozemek: p.p.č. 1544/4 o výměře 379 m2 vše v k.ú. Brozany nad Ohří (odděleny dle GP č.
451-408/2004 ze dne 14.1.2005 z p.p.č. 1544 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, v k.ú. Brozany nad Ohří, zapsané na LV č. 968 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj)
- pozemek: p.p.č. 1564/13 o výměře 106 m2 v k.ú. Brozany nad Ohří (oddělen dle GP č.
451-408/2004 ze dne 14.1.2005 z p.p.č. 1564/7 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, v k.ú. Brozany nad Ohří, zapsaný na LV č. 968 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj) 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) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru nemovitostí.
Termín: 31. 12. 2005

15.
Usnesení č. 42/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 39/26/2004 ze dne 23.6.2004
2. o odstoupení od darovací smlouvy uzavřené dne 4.1.2005 mezi Ústeckým krajem a obcí
Chlumec.
3. o poskytnutí daru (převod) nemovitosti, obci Chlumec, sídlo: Krušnohorská 39, 403 39
Chlumec u Chabařovic, a to:
- pozemek: p.p.č. 143/1 o výměře 8543 m2, (oddělena dle GP č. 689-17/2005 ze dne
21.4.2005 z p.p.č. 143 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, v k.ú.
Chlumec u Chabařovic, zapsána na LV č. 364 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Ústecký kraj) z vlastnictví Ústeckého kraje a o
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vyjmutí uvedené nemovitosti 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)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu,jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválené v bodu A)3. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005

16.
Usnesení č. 43/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem obci Malečov, sídlo: Malečov
36, 403 27 Malečov, a to:
- pozemek: p.p.č. 25/2 o výměře 1081 m2, (oddělen dle GP č. 220-227/2001 ze dne
10.12.2001 z p.p.č. 25 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, v k.ú. Čeřeniště,
zapsána na LV č. 229 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad
Labem, pro Ústecký kraj) z vlastnictví Ústeckého kraje a o vyjmutí uvedené nemovitosti 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)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005

17.
Usnesení č. 44/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z ho d uj e
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí Ústeckým krajem obci Ploskovice, se sídlem:
Ploskovice 2, PSČ: 411 42 Ploskovice, a to:
- pozemek: p.p.č. 317/9 o výměře 1415 m2
- pozemek: p.p.č. 317/10 o výměře 685 m2
- pozemek: p.p.č. 317/11 o výměře 489 m2 vše v k.ú. Maškovice (odděleny dle GP č. 43243/2004 ze dne 15.2.2005 z p.p.č. 317/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, v k.ú. Maškovice, zapsány na LV č. 180 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj) a o vyjmutí uvedených nemovitostí ze
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
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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)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru nemovitostí.
Termín: 31. 12. 2005

18.
Usnesení č. 45/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem České Republice s právem
hospodařit s majetkem státu, Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, 501 68
Hradec Králové, , a to:
- část tělesa silnice č. III/22434 o celkové výměře 11.471 m2 v k.ú. Kryštofovy Hamry na
p.p.č. 301/2 v k.ú. Kryštofovy Hamry (LV 60000) a na p.p.č. 828 v k.ú. Výsluní (LV 10002)

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru nemovitosti.
Kontrola: 31. 12. 2005

19.
Usnesení č. 46/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)
rozhoduje
1. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi obcí Lubenec, Podbořanská 51,
Lubenec 439 83 Lubenec a Ústeckým krajem, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem 400 02, na
poskytnutí daru silnice č. III/00613 o celkové výměře 4526 m2 – celý úsek, od křižovatky se silnicí
č. I/6 u obce Jelení do konce silnice u zastávky ČD v obci Jelení (0 - 0,290 km) - pozemek: p.p.č.
2442/3 o výměře 1225 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda- pozemek:
p.p.č. 2442/4 o výměře 465 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půdapozemek: p.p.č. 2478/1 o výměře 2836 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
vše v k.ú. Lubenec, zapsány na LV 267 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj.2. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí Ústeckým krajem
obci Lubenec, Podbořanská 51, Lubenec 439 83 Lubenec, a to: - silnice č. III/00613 o celkové
výměře 4526 m2 – celý úsek, od křižovatky se silnicí č. I/6 u obce Jelení do konce silnice u
zastávky ČD v obci Jelení (0 - 0,290 km) - pozemek: p.p.č. 2442/3 o výměře 1225 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda
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- pozemek: p.p.č. 2442/4 o výměře 465 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
- pozemek: p.p.č. 2478/1 o výměře 2836 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
vše v k.ú. Lubenec, zapsané na LV 267 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj 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) u k l á d á
1. Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o smlouvě budoucí
darovací, jejímž předmětem jsou nemovitosti schválené v bodu A)1. tohoto usnesení,
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje schválí uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a přijetí daru
nemovitostí.
Termín: 31.12.2005
2. Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem jsou nemovitosti schválené v bodu A2) tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválí
přijetí daru nemovitostí specifikovaných dle bodu A2) tohoto usnesení.
Termín: po vyřazení silnice ze silniční sítě II. a III. tříd

20.
Usnesení č. 47/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem, Vězeňské službě České
republiky, se sídlem: Soudní 1672/1a, PSČ: 140 67 Praha - Nusle, a to:
- pozemek: p.p.č. 467/1 díl „a“ o výměře 248 m2 v k.ú. Bělušice u Mostu (oddělen dle GP č.
149-449/2004 ze dne 24.1.2005 z p.p.č. 467/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k.ú. Bělušice u Mostu, zapsaný na LV č.
131 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj) a o
vyjmutí uvedené nemovitosti 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)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválené v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005

21.
Usnesení č. 48/7Z/2005
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Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z ho d uj e
1. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí
Vrutice na poskytnutí daru tělesa silnice č. III/26114 v celém úseku, od křižovatky se
silnicí č. II/261 v obci Vrutice do křižovatky se silnicí č. III/24053 (staničení 0 - 1.202 km)
na p.p.č. 1500, 1501, 1502, 684 a 1621 (LV 1) v k.ú. Vrutice
2. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí Ústeckým krajem obci Vrutice, se sídlem:
Polepy, PSČ: 411 47 Polepy, a to:
- těleso silnice č. III/26114 v celém úseku, od křižovatky se silnicí č. II/261 v obci Vrutice
do křižovatky se silnicí č. III/24053 (staničení 0 - 1.202 km) na p.p.č. 1500, 1501, 1502,
684 a 1621 (LV 1)
- pozemek: p.p.č. 1500 o výměře 4574 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1501 o výměře 842 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1502 o výměře 2225 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany:
silnice vše v k.ú. Vrutice, zapsány na LV č. 474 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj
- pozemek: p.p.č. 684 o výměře 2757 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú. Svařenice, zapsána na LV č. 169 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj a o vyjmutí uvedené nemovitosti 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) ukládá
1. Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o smlouvě
budoucí darovací, jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválených
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí darovací a o poskytnutí daru nemovitostí
Termín: 31. 12. 2005
2. Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválených v bodu A)2 tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodne o
poskytnutí daru nemovitostí.
Termín: po vyřazení silnice ze silniční sítě II. a III. tříd

22.
Usnesení č. 49/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu nemovitosti obci Lipová, se sídlem: Lipová 442, Lipová, IČ:
00261505, a to:
- pozemek: p. p. č. 216/2 o výměře 1852 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, v k. ú. Lipová u Šluknova, zapsaná na LV č. 268 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj, z vlastnictví
Ústeckého kraje a o vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Dětský
domov, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o bezúplatném
převodu jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti schválené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2005

23.
Usnesení č. 50/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu nemovitostí městu Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405
02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- budova: Děčín VI-Letná, č. p. 869, způsob využití: bydlení, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, na st. p. č. 1589 v k. ú. Podmokly, zapsaná na LV č. 2041 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: st. p. č. 1589 o výměře 391 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Podmokly, zapsaná na LV č. 2041 u
Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 1588 o výměře 3606 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, v k. ú. Podmokly, zapsaná na LV č. 2041 u
Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj,
z vlastnictví Ústeckého kraje a o vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové
organizace Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková
organizace k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o bezúplatném
převodu jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí schválených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2005

24.
Usnesení č. 51/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí Ústeckým krajem od obce Háj u Duchcova,
Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova, a to:
pozemek: p.p.č. 142/2 o výměře 398 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
pozemek: p.p.č. 143/1 o výměře 1043 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
v k.ú. Háj u Duchcova, obec Háj u Duchcova, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice do vlastnictví Ústeckého kraje a
předání do správy příspěvkové organizaci Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková
organizace, se sídlem Kubátova č.p. 269, 417 22 Háj u Duchcova.
B) u k l á d á
uložit 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: 30. 11. 2005

25.
Usnesení č. 52/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru nemovitostí městu Varnsdorf, se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47
Varnsdorf, a to:
- budova: část obce Varnsdorf, č. p. 786, způsob využití: výroba, na p. p. č. 4589, v k. ú.
Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk,
- budova: bez čp/če, způsob využití: výroba, na p. p. č. 4590/2 (LV č. 10002), v k. ú.
Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk,
- budova: bez čp/če, způsob využití: výroba, na p. p. č. 4280/2, v k. ú. Varnsdorf, zapsaná na
LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
- budova: bez čp/če, způsob využití: výroba, na p. p. č. 4591/2, v k. ú. Varnsdorf, zapsaná na
LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
- budova: bez čp/če, způsob využití: výroba, na p. p. č. 4591/3, v k. ú. Varnsdorf, zapsaná na
LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
- budova: bez čp/če, způsob využití: výroba, na p. p. č. 4591/4, v k. ú. Varnsdorf, zapsaná na
LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
- budova: bez čp/če, způsob využití: výroba, na p. p. č. 4591/5, v k. ú. Varnsdorf, zapsaná na
LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, na p. p. č. 4594/2, v k. ú. Varnsdorf, zapsaná
na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, na p. p. č. 4587/2, v k. ú. Varnsdorf, zapsaná
na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
- pozemek: p. p. č. 4589 o výměře 931 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk,
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- pozemek: p. p. č. 4280/2 o výměře 15 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk,
- pozemek: p. p. č. 4591/2 o výměře 4831 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, v k.
ú. Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk,
- pozemek: p. p. č. 4591/3 o výměře 542 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, v k.
ú. Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk,
- pozemek: p. p. č. 4591/4 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk,
- pozemek: p. p. č. 4591/5 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk,
- pozemek: p. p. č. 4594/2 o výměře 615 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, v k.
ú. Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk,
- pozemek: p. p. č. 4280/1 o výměře 1964 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, v k. ú. Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
- pozemek: p. p. č. 4587/1 o výměře 414 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, v k.
ú. Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk,
- pozemek: p. p. č. 4587/2 o výměře 351 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, v k.
ú. Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk,
- pozemek: p. p. č. 4588/2 o výměře 3264 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, v k. ú. Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
- pozemek: p. p. č. 4591/1 o výměře 6341 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: společný dvůr, v k. ú. Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
- pozemek: p. p. č. 4592 o výměře 773 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
vodní nádrž umělá, v k. ú. Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
- pozemek: p. p. č. 4593 o výměře 255 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
vodní nádrž umělá, v k. ú. Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
- pozemek: p. p. č. 4595 o výměře 640 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Varnsdorf, zapsaná na LV č. 3193 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, z vlastnictví Ústeckého kraje, a o
vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola,
Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Varnsdorf, Bratislavská
2166, příspěvková organizace k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického
práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu jejímž
předmětem je darování nemovitostí schválených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2005
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26.
Usnesení č. 53/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na poskytnutí daru (převod) nemovitostí mezi
Ústeckým krajem a městem Litoměřice, a to:
- stavba garáže vybudovaná na p.p.č. 2550/88 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha, v k.ú. Litoměřice, zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro město Litoměřice
- stavba garáže vybudovaná na p.p.č. 5223/79 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: manipulační plocha
(odděleno GP č. 2908-63/2004 ze dne 22.3.2004 z p.p.č. 5223/1 o výměře 3257 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, ochrana: rozsáhlé chráněné území, v k.ú.
Litoměřice, zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice, pro město Litoměřice)
- stavba garáže vybudovaná na p.p.č. 5223/80 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: manipulační plocha
(odděleno GP č. 2908-63/2004 ze dne 22.3.2004 z p.p.č. 5223/1 o výměře 3257 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, ochrana: rozsáhlé chráněné území, v k.ú.
Litoměřice, zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice, pro město Litoměřice)
- stavba garáže vybudovaná na p.p.č. 5223/81 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: manipulační plocha
(odděleno GP č. 2993-532/2004, vyhotoveném dne 24.11.2004, potvrzeném pod č. 1478/04 z p.p.č.
5223/1 o výměře 3258 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha,
ochrana: rozsáhlé chráněné území, v k.ú. Litoměřice, zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro město Litoměřice)
- stavba garáže vybudovaná na p.p.č. 5223/82 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: manipulační plocha
(odděleno GP č. 2993-532/2004, vyhotoveném dne 24.11.2004, potvrzeném pod č. 1478/04 z p.p.č.
5223/1 o výměře 3258 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha,
ochrana: rozsáhlé chráněné území, v k.ú. Litoměřice, zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro město Litoměřice)
stavba garáže vybudovaná na p.p.č. 5223/83 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha
-(odděleno GP č. 2993-532/2004, vyhotoveném dne 24.11.2004, potvrzeném pod č. 1478/04 z p.p.č.
5223/1 o výměře 3258 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha,
ochrana: rozsáhlé chráněné území, v k.ú. Litoměřice, zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro město Litoměřice)
B)

u kládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, jejímž předmětem je budoucí darování nemovitostí, o kterých bylo rozhodnuto v
bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 15. 10. 2005
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27.
Usnesení č. 54/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na poskytnutí daru (převod) mezi Ústeckým
krajem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem: Praha 8 - Karlín,
Prvního pluku 367/5, jednající: generálním ředitelem Ing. Janem Komárkem, IČ: 70994234, a
to nových stavebních objektů stavby "II/247 - Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část 1. etapa" v rozsahu:
- SO 106 - Požární plocha u tunelu ČD
- SO 107 - Příjezd k portálu tunelu ČD
- SO 150 - Úrovňové přejezdy trati a vlečky
- SO 151 - Úprava kolejového svršku a spodku v tunelu
- SO 153 - Zpevněná požární plocha v kolejišti
- SO 201 - Tunel na trati ČD v km 42,111
- SO 405 - Přeložka kabelů NN ČD (v sil. km 1,200)
- SO 411 - Osvětlení tunelu ČD
- SO 550 - Úprava trasy sdělovacího kabelu ČD (v sil. km 0,485 - 1,280)
- SO 207/1 - Zárubní zídka u zemního tělesa ČD - 1. et.
- SO 213 - Protihluková zeď (v sil. km 0,823 - 1,203) vpravo od trati
- SO 305 - Požární vodovod pro železniční tunel
- PS 001/1 - Úpravy zabezpečovacího zařízení ČD - 1. etapa,
za následujících podmínek:
- Termíny zahájení a ukončení prací na stavbě výše uvedených stavebních objektů budou
upřesněny dodatečně, a to dle harmonogramu postupu prací vítězného uchazeče zhotovitele stavby
- Zhotovitelem může být pouze firma, která má příslušná oprávnění pro provádění staveb
dle podmínek ČD, a.s.
- Finanční rozpočet: dle výběrového řízení
- Finanční spoluúčast budoucího obdarovaného: nulová
- Ústecký kraj zajistí plnění následujících činností při realizaci stavby a dokončení stavby:
§ Zabezpečit vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu stavby.
§ Zabezpečit investorskou činnost pro projektovou přípravu stavby s tím, že stavba bude
projektována ve standardním provedení v souladu s platnými předpisy.
§ Zabezpečit investorské činnosti potřebné pro vydání stavebního povolení a
kolaudačního rozhodnutí.
§ Projektová dokumentace včetně všech změn při realizaci bude předložena k
připomínkám a následnému odsouhlasení příslušnou Správou dopravní cesty Ústí nad
Labem.
§ Dodržení podmínek ČD, a.s. a Správy dopravní železniční cesty, s.o. ke stavbě,
zejména Souhrnného vyjádření ČD, a Správy dopravní železniční cesty, s.o. a dále
souhlasu Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Praha k umístění stavby.
§ Změny stavebně právní dokumentace po vydání pravomocného stavebního povolení se
budou řešit u podstatných změn opět ve stavebním řízení, u změn malého významu
písemnou dohodou mezi Ústeckým krajem a Správou dopravní železniční cesty, s.o.
§ Zabezpečení a výkon technického dozoru na stavbě Ústeckým krajem.
§ Při realizaci stavby smí být použity jen takové materiály, výrobky a zařízení, které jsou
schválené nebo předepsané pro používání u ČD, a.s.
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§ Ústecký kraj umožní zástupcům ČD, a.s. průběžné sledování stavby a účast na
kontrolních dnech stavebních objektů a přizve zástupce ČD, a.s. k přejímacímu řízení,
při kterém bude investor přejímat jednotlivé stavební objekty od zhotovitele.
§ Před uvedením do provozu zajistí investor dle vyhl. č. 177/1995 Sb. provedení
technicko-bezpečnostní zkoušky (nový tunel).
§ Zajištění kolaudace stavby u Drážního úřadu, jako speciálního stavebního úřadu pro
stavbu drah a na dráze.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, jejímž předmětem je budoucí darování nemovitostí o kterých bylo rozhodnuto v
bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2005

(Hlasování: 48 – 4 – 0)

Společné hlasování k usnesení č. 38/7Z/2005 – 54/7Z/2005

28.
Usnesení č. 55/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/4Z/2005 ze dne 20.4.2005.
2. o přijetí daru (nabytí) nemovitosti od statutárního města Teplice, a to:
–
pozemek p.p.č. 1798/1 o výměře 361 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území, vnitřní lázeňské
území, ložiska slatin a rašeliny, ochranné pásmo 1. st., katastrální území Teplice, obec
Teplice,
zapsaná na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Teplice, do vlastnictví Ústeckého kraje a předání do správy příspěvkové organizaci
Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace se sídlem: Teplice, U Nových lázní čp.
8, PSČ 415 01.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je darování (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2005

29.
Usnesení č. 56/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/5Z/2005 ze dne 1.6.2005

B)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí Ústeckým krajem od statutárního města Most, a to:
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- stavby: "most - RICO" č. ev. 13-045 (rok postavení 1976) na p.p.č. 136, 135, 177, 295 v
k.ú. Most I a 7551, 7550, 7507, 6926/2, 7549, 7540/11, 7539 v k.ú. Most II, který
přemosťuje kolejiště ČD v km 47,198, řeku Bílinu, silnici I/13 a trať rychlodráhy č. 3 a
4 z Mostu do Litvínova, délka přemostění 181,6 m pro místní komunikaci od křižovatky
ul. Budovatelů, ul. Chomutovská, ul. Rudolická a ul. Hřbitovní,
- části místní pozemní komunikace (jejíž je "most - RICO" součástí), která je vymezena a
vedena takto: od křižovatky ulic Rudolická, Chomutovská, tř. Budovatelů k mostu č. ev.
13-045 v délce max. 45,00 m, komunikace vedená po mostě č. ev. 13-045 v délce
181,60 m a navazující komunikace v délce 25 m (tj. v maximální celkové délce 251,6 m
navazující na stávající komunikaci III/2538),
a jejich předání do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČO: 080837, se sídlem v Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03 dnem nabytí účinnosti převodu vlastnictví s tím, že:
1) v I. etapě bude mezi Ústeckým krajem (jako budoucím obdarovaným) a statutárním
městem Most (jako budoucím dárcem) v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 13/ 1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena smlouva o
budoucí darovací smlouvě,
2) ve II. etapě bude mezi Ústeckým krajem (jako obdarovaným) a statutárním městem
Most (jako dárcem) bude uzavřena darovací smlouva v návaznosti na vydání
pravomocných rozhodnutí o změně kategorie z místní komunikace na komunikaci
III. třídy,
3) ve smlouvách mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Most budou zakotveny
tyto podmínky darování:
- statutární město Most se zaváže, že dofinancuje rozdíl ceny mezi užitými
finančními prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR a celkovou
cenu opravy stavby "most - RICO",
- statutární město Most se zaváže, že po kolaudaci stavby převezme "most RICO" včetně místní komunikace v délce 244,6 m navazující na komunikaci
III/2538, která bude po uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi
statutárním městem Most a Ústeckým krajem zařazena do komunikací III. třídy,
od Ústeckého kraje darem zpět s tím, že toto ustanovení bude naplňovat
náležitosti smlouvy o budoucí darovací smlouvě,
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit
a) smlouvu o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem je budoucí přijetí daru
nemovitostí schválených v bodu B) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31.10.2005
b) darovací smlouvu, jejímž předmětem je přijetí daru nemovitostí schválených v bodu B)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: po vydání pravomocných správních rozhodnutí o vyřazení pozemní
komunikace z kategorie místních komunikací a po o zařazení pozemní
komunikace do kategorie komunikací III. třídy

30.
Usnesení č. 57/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) rozhoduje
o směně nemovitostí mezi Ústeckým krajem a Českou Republikou - Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, a to:
- pozemek: p.p.č. 1305/11 o výměře 624 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: p.p.č. 1306/2 o výměře 19 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, vše v k.ú. Malá Veleň, zapsány na LV č. 257 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro ČR - Ředitelství silnic a dálnic
- pozemek: p.p.č. 1207 o výměře 11461 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území vše v k.ú. Kunratice u České Kamenice,
zapsána na LV č. 444 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro
ČR - Ředitelství silnic a dálnic
z vlastnictví ČR - s právem hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, 140 00, IČ: 65993390 do vlastnictví Ústeckého kraje a o
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 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí
za
- pozemek: p.p.č. 336 o výměře 5197 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území v k.ú. Brložec, zapsána na LV č. 160 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj
z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví ČR -s právem hospodařit s majetkem státu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, 140 00, IČ: 65993390 a o
vyjmutí uvedené nemovitosti 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)ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí schválených v bodu A)1. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o směně nemovitostí.
Termín: 31. 12. 2005

31.
Usnesení č. 58/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) ro z hod u j e
o směně nemovitostí mezi Ústeckým krajem a Českou Republikou - Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, a to:
pozemek: p.p.č. 38/8 o výměře 11894 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, v k.ú. Horní Jindřichov, zapsána na LV č. 513 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, pro ČR - Ředitelství silnic a dálnic
pozemek: p.p.č. 3189 o výměře 11384 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
pozemek: p.p.č. 2926/1 o výměře 16513 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní plocha
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pozemek: p.p.č. 2925 o výměře 7219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace vše v k.ú. Rumburk, zapsány na LV č. 2711 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro ČR - Ředitelství silnic a dálnic, z vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha
4 Nusle, 140 00, IČ: 65993390 do vlastnictví Ústeckého kraje a o 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 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí
za
pozemek: p.p.č. 2192/15 o výměře 3 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú. Dolní Podluží, zapsána na LV č. 2711 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Ústecký kraj
pozemek: p.p.č. 483/1 o výměře 41626 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území v k.ú. Mojžíř, zapsána na LV č. 233 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Ústecký kraj,
z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví ČR - s právem hospodařit s majetkem státu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, 140 00, IČ: 65993390 a o
vyjmutí uvedené nemovitosti 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) u k l á d á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí schválených v bodu A tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
směně nemovitostí.
Termín: 31. 12. 2005

32.
Usnesení č. 59/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1.
o nákupu (nabytí) nemovitostí z vlastnictví Jana Lachmana (7/8) Maršovská
12/1521, 415 01 Teplice a Pavla Lachmana (1/8), R. Pokorného 359, Libochovice 41117,
do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 461/5 o výměře 607 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú. Černiv, zapsaný na LV č. 67 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Jana a Pavla Lachmanovi) za cenu dle ZP tj. 30.350,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 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
2.
o nákupu (nabytí) nemovitostí z vlastnictví Vlastimila Zemana (1/2), Komenského
215, Bohušovice nad Ohří 41156, Ing. Radka Zemana (1/4), Žižkova 8/357, Lovosice 410
02 a Jitky Bejdové (1/4), Liškova 12/2013, Litoměřice 412 01 do vlastnictví Ústeckého
kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 461/7 o výměře 219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
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- pozemek: p.p.č. 461/10 o výměře 329 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 461/11 o výměře 114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice vše v k.ú. Černiv, zapsané na LV č. 76 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Vlastimila a Ing. Radka Zemanovi a Jitku Bejdovou)
za cenu dle ZP tj. 33.100,- 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 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 nemovitostí uvedených v bodu A)1., 2. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu nemovitostí.
Termín: 31. 12. 2005

33.
Usnesení č. 60/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro zho duje
1) o nákupu (nabytí) pozemku č. 352, orná půda, na LV č. 10001 pro k.ú. Minice, obec
Velemyšleves, vedeného u Katastrálního úřadu Ústeckého kraje, Katastrální pracoviště
Žatec, a to o výměře 1 887 m2 za cenu 396.270,-- Kč (210,-- Kč/ m2)od vlastníka Obec
Velemyšleves, Velemyšleves č.p. 90, 438 01 Velemyšleves, IČ: 00556467.
2) o nákupu (nabytí) pozemku č. 1695, ostatní plocha, na LV č. 10001 pro k.ú.
Velemyšleves, obec Velemyšleves, vedeného u Katastrálního úřadu Ústeckého kraje,
Katastrální pracoviště Žatec, a to o výměře 4 261 m2 za cenu 601.165,-- Kč (140,-- Kč/
m2) od vlastníka Obec Velemyšleves, Velemyšleves č.p. 90, 438 01 Velemyšleves, IČ:
00556467.
3) o nákupu (nabytí) pozemku ve zjednodušené evidenci (PK) č. 1517, na LV č. 150 pro k.ú.
Velemyšleves, obec Velemyšleves, vedeného u Katastrálního úřadu Ústeckého kraje,
Katastrální pracoviště Žatec, a to o výměře 3 633 m2 za cenu 600.000,-- Kč (165,-- Kč/
m2) od spoluvlastníků Radek Mála (1/2), bytem Žiželice čp. 76, 438 01 Žiželice a
Vladimír Mála (1/2), bytem Kadaňská čp. 1562, 438 01 Žatec.
4) o nákupu (nabytí) pozemků č. 586/1 (ostatní plocha), č. 594/3 (ostatní plocha) a č. 644/19
(orná půda), na LV č. 68 pro k.ú. Nehasice, obec Bitozeves, vedeného u Katastrálního
úřadu Ústeckého kraje, katastrální pracoviště Žatec, a to o celkové výměře 19 220 m2 za
cenu 691.073,-- Kč (36,-- Kč/ m2) od vlastníka Rostislav Válek, bytem Terezínská 879/60,
410 02 Lovosice.
5) o nákupu (nabytí) pozemků č. 293/26 (ostatní plocha), č. 293/4 (ostatní plocha), č. 293/3
(ostatní plocha), č. 293/14 (ostatní plocha), č. 293/27 (ostatní plocha) a pozemku ve
zjednodušené evidenci (PK) č. 293, na LV č. 74 pro k.ú. Minice, obec Velemyšleves,
vedeného u Katastrálního úřadu Ústeckého kraje, katastrální pracoviště Žatec, a to o
celkové výměře 33 000 m2 za cenu 2.475.000,-- Kč (75,-- Kč/ m2) od vlastníka Jaroslav
Lizner, bytem Minice čp. 57, 438 01 Minice.
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B) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvy schválené v bodě A)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2005

34.
Usnesení č. 61/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o změně
1) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 1.6.2005, č. 27/5Z/2005 bod A3) takto:
nákup (nabytí) části pozemku č. 836/44, orná půda, na LV č. 109 pro k. ú. Staňkovice u Žatce,
obec Staňkovice u Žatce, vedeného u Katastrálního úřadu Ústeckého kraje, Katastrální
pracoviště Žatec, a to o výměře 159 m2 za cenu 42.930,-- Kč od vlastníka Římskokatolická
farnost Staňkovice u Žatce, 439 49 Staňkovice u Žatce.
2) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 1.6.2005, č. 27/5Z/2005 bod A4) takto:
nákup (nabytí) části pozemku č. 836/42, orná půda, na LV č. 109 pro k. ú. Staňkovice u Žatce,
obec Staňkovice u Žatce, vedeného u Katastrálního úřadu Ústeckého kraje, Katastrální
pracoviště Žatec, a to o výměře 100 m2 za cenu 27.000,-- Kč od vlastníka Římskokatolická
farnost Staňkovice u Žatce, 439 49 Staňkovice u Žatce.

B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvy schválené v bodě A)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2005

35.
Usnesení č. 62/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
a) o nákupu (nabytí) p.p.č. 305/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, způsob ochrany : --, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o výměře 644 m2 zapsané na
LV č. 1 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
od vlastníka obec Mlékojedy, IČ 00526151, se sídlem Mlékojedy 41, 412 01 Litoměřice
za cenu 200,- Kč/m2, celková cena pozemku činí 128.800,- Kč (Cena dle znaleckého
posudku je 42,- Kč/m2.).
b) o nákupu (nabytí) p.p.č. 306/20, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany : --, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o výměře 128 m2 zapsané na LV č. 1
vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice od
vlastníka obec Mlékojedy, IČ 00526151, se sídlem Mlékojedy 41, 412 01 Litoměřice za
cenu 200,- Kč/m2, celková cena pozemku činí 25.600,- Kč (Cena dle znaleckého posudku
je 42,- Kč/m2.).
c) o nákupu (nabytí) p.p.č. 318/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, způsob ochrany : --, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o výměře 420 m2 zapsané na
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LV č. 1 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
od vlastníka obec Mlékojedy, IČ 00526151, se sídlem Mlékojedy 41, 412 01 Litoměřice
za cenu 200,- Kč/m2, celková cena pozemku činí 84.000,- Kč (Cena dle znaleckého
posudku je 42,- Kč/m2.).
d) o nákupu (nabytí) p.p.č. 263/26, druh pozemku: orná půda, způsob využití: --, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o výměře 388 m2 zapsané na
LV č. 1 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
od vlastníka obec Mlékojedy, IČ 00526151, se sídlem Mlékojedy 41, 412 01 Litoměřice
za cenu 200,- Kč/m2, celková cena pozemku činí 77.600,- Kč (Cena dle znaleckého
posudku je 42,- Kč/m2.).

B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín : 31. 12. 2005

36.
Usnesení č. 63/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o změně usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 57/6Z/2005 bod A) ze dne 29. 6. 2005 a
to tak, že:
a) za slova „v pravidelných ročních splátkách“ se doplňuje „ve výši 80.000,--Kč“
b) za slova“navýšených o míru inflace,“ se doplňuje „se splatností každé splátky do 30. 9.
příslušného roku, s tím, že poslední splátka je splatná do 30. 9. 2010. Nedodržením
splátkového kalendáře dochází ke ztrátě výhody splátek a nezaplacení každé splátky je
důvodem k odstoupení od kupní smlouvy.“
c) slova „ ,po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy“ se ruší,

B)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 57/6Z/2005 bod B) ze dne 29. 6. 2005

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, o jejímž
uzavření bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 57/6Z/2005 bod A) ze
dne 29. 6. 2005 k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o změně usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
57/6Z/2005 bod A) ze dne 29. 6. 2005 dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2005

37.
Usnesení č. 64/7Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

43

b e re na vědo mí
předloženou informaci o zrealizovaném prodeji nemovitého majetku z vlastnictví Ústeckého
kraje.
(Hlasování: 48 – 0 – 5)

Společné hlasování k usnesení č. 55/7Z/2005 – 64/7Z/2005

Usnesení č. 64/7Z/2005
Změna hlavního účelu činnosti příspěvkové organizace Ústeckého kraje Dětská ozdravovna
Jetřichovice, příspěvková organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou hlavního účelu činnosti příspěvkové organizace Ústeckého kraje s tím, že
s účinností ode dne 1.11.2005 ukončí uvedená příspěvková organizace činnost poskytování
zdravotnických služeb pro děti zejména ve spádovém území Ústeckého kraje.
(Hlasování: 32 – 15 – 6)

Seznam příloh:
Příloha č. l k usnesení č. 10/7Z/2005

-

Dohoda mezi Ústeckým krajem a Svobodným
státem Sasko o provedení rekonstrukce hraničního
mostu Vejprty - Bärenstein

Příloha č. 2 k usnesení č. 14/7Z/2005

-

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
Ústeckého kraje na individuální projekty v rámci
SROP

Příloha č. 3 k usnesení č. 15/7Z/2005

-

Smlouva o finanční podpoře realizace operace
INTERREG IIIC, 4E0055N – Re Regions
Rekultivace a využívání území po těžbě hnědého
uhlí v Evropě

Příloha č. 4 k usnesení č. 15/7Z/2005

-

Smlouva o finanční podpoře realizace operace
INTERREG IIIC, 4E0055N – Re Regions
Rekultivace a využívání území po těžbě hnědého
uhlí v Evropě – anglická verze

Příloha č. 5 k usnesení č. 15/7Z/2005

-

Smlouva mezi hlavním partnerem a partnery
projektu v rámci iniciativy ES INTERREG IIIC
projekt ReRegions
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Rekultivace a využívání území po těžbě hnědého
uhlí v Evropě

Příloha č. 6 k usnesení č. 16/7Z/2005

-

Návrh rozdělení státní dotace v „Programu
regenerace městských památkových rezervací a
zón“ na rok 2005 – 2. část, včetně rozpočtového
opatření

Příloha č. 7 k usnesení č. 26/7Z/2005

-

Základní priority Ústeckého kraje pro financování
z dotací EU v období 2007 - 2013

Příloha č. 8 k usnesení č. 27/7Z/2005

-

Úplné znění stanov společnosti IDS Ústeckého
kraje, a.s. ve znění schválených změn
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Příloha č. 1 k usnesení č. 10/7Z/2005

Dohoda
mezi
Ústeckým krajem
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
a
Svobodným státem Sasko, zastoupeným
Silničním stavebním úřadem (Straßenbauamt) Zwickau
Auer Talstraße 56, 08301 Schlema
o provedení rekonstrukce hraničního mostu Vejprty – Bärenstein

Ústecký kraj
a
Svobodný stát Sasko

dále jen smluvní strany,
vedeny přáním realizovat akci č. 11 (priorita 1) z „Koncepce doplňujících silničních
spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“,
se dohodly takto:
Článek 1
Předmět dohody
Na hraničním přechodu Vejprty – Bärenstein bude rekonstruován hraniční most
(silniční spojení ČR / D: II/219 – S 262). Budoucí únosnost mostu bude odpovídat
mostní kategorii 30/30 podle DIN 1072. Příčné uspořádání nosné konstrukce bude
provedeno ve smyslu vzájemných dohod.
Článek 2
Příprava a realizace
(1) Ústecký kraj provede jak přípravu tak vlastní realizaci rekonstrukce.
(2) Akce bude připravována, realizována a převzata ve smyslu vzájemných dohod
a podle platných norem a předpisů. Při odchylkách je nutno dosáhnout shody mezi
oběma smluvními stranami.
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(3) Při provádění rekonstrukce hraničního mostu bude zajištěn provoz hraničního
přechodu provizorní lávkou s tím, že orgány cizinecké a pohraniční policie ČR a
pohraniční policie Spolkové Republiky Německo budou v objektu Pohraniční policie
Spolkové Republiky na německé straně.
(4) Předpokládaný termín realizace 08-11/2005.
Článek 3
Stavební povolení a zábor pozemků
(1) Obě smluvní strany se postarají o to, aby byly včas k dispozici všechny souhlasy
a povolení, potřebné pro stavbu podle jejich právních předpisů.
(2) Každá smluvní strana se na své náklady postará o to, aby na jejím výsostném
území byly včas k dispozici pozemky trvalého nebo dočasného záboru, potřebné
pro stavbu.
Článek 4
Přejímka
Po dokončení stavebních prací bude provedena společná přejímka hraničního
mostu. Záruční lhůty budou sledovány podle platných předpisů Ústeckým krajem a
případné reklamační nároky budou uplatňovány i jménem Svobodného státu Sasko.
Článek 5
Údržba
(1) K údržbě náleží provozní údržba, stavební údržba a obnova.
(2) Po provedení přejímky hraničního mostu převezme Ústecký kraj provádění
údržby celého mostu včetně mostních prohlídek.
(3) Po provedení přejímky hraničního mostu převezme Svobodný stát Sasko zimní
údržbu celého mostu.
(4) Při vzniku havarijních situací provede ta smluvní strana, která bude na místě
v prostoru hraničního mostu jako první, odpovídající opatření. O vzniklé situaci musí
být obratem informována druhá smluvní strana.
Článek 6
Náklady
(1) Náklady na přípravu, realizaci a údržbu budou rozděleny v poměru 50 : 50.
(2) Náklady na zimní údržbu ponese pouze Svobodný stát Sasko.

Příloha č. 1 k usnesení č. 10/7Z/2005

(3) Náklady na mostní prohlídky ponese pouze Ústecký kraj.

Článek 7
Platby
(1) Svobodný stát Sasko uhradí Ústeckému kraji svůj podíl nákladů. Časový plán
splatnosti a předpokládané výše plateb bude vypracován po vzájemné dohodě po
přidělení zakázky.
(2) Všechny platby se uskuteční v Eurech.
(3) Svobodný stát Sasko obdrží stejnopisy stavebních smluv, výkazů výměr
a přezkoumaných fakturačních podkladů.
Článek 8
Právo vstupu
Ústecký kraj požádá Pohraniční policii České republiky o potřebné pohraniční
povolení.
Článek 9
Daňová a celní ustanovení
Příslušná platná daňová a celní ustanovení budou zohledněna a dodržována.
Článek 10
Doba platnosti a vstup v platnost
(1) Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podepsání.
(2) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou; může být změněna nebo doplněna
pouze písemně po vzájemné dohodě.

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

………………….……………………
Ing. Roland Taut
vedoucí Silničního stavebního úřadu
Zwickau

Příloha č. 2 k usnesení č.14/7Z/2005

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Ústeckého kraje na individuální projekty v rámci SROP
4. výzva srpen 2005

Opatření

2.2.
2.2.

3.1.
3.1.

3.1.
3.1.

Žadatel

Integrovaná SŠE, Chomutov,
Na Průhoně 4800, Chomutov
Masarykova nemocnice Ústí
n.L., Sociální pée 3316, 401
13 Ústí nad Labem
SPŠ strojní a
elektrotechnická, Ústí n.L.,
Resslova 5, 400 01 Ústí nad
Labem
SPŠ a VOŠ stavební Děčín,
Čs.armády 10, Děčín 1
SOŠ a SOU spojů a
elektrotechniky, Výstupní 2,
400 12 Ústí nad Labem
OA Děčín, Komenského nám
2, Děčín 1
SOU technické Chomutov,
Pražská 702, Chomutov

IČ

41324641
673544

4.2.2.
4.2.2.

4.2.2.

47274689

4.2.2.
4.2.2.

4.2.2.
4.2.2.

finanční zdroje
Národní zdroje dle žádostí
kontrolní součet

ERDF

celkem

požadovaná
dotace po kraji

obce- žadatel státní rozpočet

ostatní
zdroje

Navrhovaná
dotace z
kraje

rozdíl

908 880,00

908 880,00

681 660,00

227 220,00

136 332,00

90 888,00

136 332,00

0,00

14 364 910,00

14 364 910,00

10 773 682,00

3 591 228,00

2 154 737,00

1 436 491,00

2 154 737,00

0,00

Modernizace výuky výrobní praxe
Vzdělávací centrum stavebních
technologií
Elektrotechnické vzdělávací centrum

5 999 900,00

5 999 900,00

4 799 920,00

1 199 980,00

719 988,00

479 992,00

719 988,00

0,00

6 921 100,00

6 921 100,00

5 536 880,00

1 384 220,00

830 532,00

553 688,00

830 532,00

0,00

14451069
47274611
18383696
266094
261904
379719

261246

4.2.2.
Obec Vilémov,
Náměstí 1, 431 54 Vilémov
Obec Havraň,
č.p. 11, 434 01 Havraň
Obec Růžová
Růžová čp. 60, 407 14
Růžová
Obec Hrušovany,
čp. 15, 431 43 Hrušovany
celkem

ISAC (Internet satelite centre communication
Veřejný internet v síti nemocnic v
Ústeckém kraji

Celkové uznatelné
náklady

82201

3.1.
Statutární město Most,
Radniční 1, 43401 Most
Město Jirkov, nám. Dr. E.
Beneše 1, 431 11 Jirkov
Podkrušnohorský zoopark,
Chomutov, Přemyslova 259,
430 01 Chomutov
Obec Dobkovice,
40703 Dobkovice 101

Projekt

43154
265918
556017
261874

5 994 282,00

5 994 282,00

4 795 425,00

1 198 857,00

719 315,00

479 542,00

719 315,00

0,00

8 080 600,00

8 080 600,00

6 464 480,00

1 616 120,00

969 672,00

646 448,00

969 672,00

0,00

10 150 462,00

10 150 462,00

8 120 369,00

2 030 093,00

1 218 057,00

812 036,00

1 218 057,00

0,00

6 196 098,00

6 196 098,00

4 647 073,00

619 610,00

929 415,00

0,00

619 610,00

5 207 570,00

5 207 570,00

3 905 678,00

520 757,00

781 135,00

0,00

520 757,00

2 002 861,00

2 002 861,00

1 502 145,00

200 286,00

300 430,00

0,00

200 286,00

7 928 040,00

7 928 040,00

5 946 030,00

792 804,00

1 189 206,00

0,00

792 804,00

13 886 110,00

13 886 110,00

10 414 582,00

1 388 611,00

2 082 917,00

0,00

1 388 611,00

2 270 211,00

2 270 211,00

1 702 658,00

227 021,00

340 532,00

0,00

227 021,00

14 634 000,00

14 634 000,00

10 976 000,00

1 463 000,00

2 195 000,00

0,00

1 463 000,00

2 160 000,00
106 705 024,00

2 160 000,00
106 705 024,00

1 620 000,00
81 886 582,00

216 000,00
12 176 722,00

324 000,00
8 142 635,00

0,00
6 748 633,00

216 000,00
5 428 089,00

Centrum evropských studií
Rozvoj lidských zdrojů ve strojírenských
oborech - požadavek rozvíjejích se
průmyslových zón
Cyklistické stezky v souběhu s pěšími
trasami
Městské historické sklepy JIRKOV
Větrný mlýn - skanzen v
Podkrušnohorském zooparku v
Chomutově
Přestavba objektu pro potřeby CR v
mikroregionu Labské skály - obec
Dobkovice
Stavba rekreačního bazénu ve Vilémově
Obnova kaple a parku v Moravěvsi
Víceúčelový objekt pro CR v
mikroregionu Českokamenicko - obec
Růžová
Gastroturistika - Toulky historií se sv.
Václavem

Rozdíly budou muset obce profinancovat z vlastních zdrojů

540 000,00
11 787 718,00

4 499 085,00

0,00

Smlouva o finan ní podpo e
realizace operace INTERREG IIIC
4E0055N – ReRegions
Rekultivace a využívání území po t žb hn dého uhlí v Evrop
Tato smlouva mezi
M stem Víde , zastoupeným
Odd lením pro strategii EU a ekonomický rozvoj
(Magistratsabteilung 27),
Schlesinger Platz 2, A-1080 Víde , Rakousko
- jednajícím jako ídící orgán Programu evropské iniciativy INTERREG IIIC Východní zóna,
dále jen MA a
Ústeckým krajem se sídlem
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
eská republika
zastoupeným panem
Ji ím Šulcem
- dále jen hlavní partner (LP) podle definice . 31, v ty 4, 5 a 6 Sd lení Komise lenským stát m ze
dne 2. zá í 2004, kterým se stanoví sm rnice pro evropskou iniciativu INTERREG III, a kapitoly 4
Programového dopl ku k Programu evropské iniciativy "INTERREG IIIC Východní zóna" se uzavírá na základ :
•

Na ízení EU obsahujících ustanovení o strukturálních fondech, zejména na ízení Rady (ES) .
1260/1999 ze dne 21. ervna 1999 (Ú ední v stník L 161, 26.6.1999, str. 1) ve zn ní na ízení
(ES) . 1105/2003 ze dne 26. kv tna 2003 (Ú ední v stník L 158, 27.6.2003, str. 3), na ízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1783/1999 ze dne 12. ervence 1999 (Ú ední v stník L
213, 13.8.1999, str. 1), na ízení Komise (ES) . 1681/94 ze dne 11. ervence 1994 (Ú ední
v stník L 178, 12.7.1994, str. 43), . 643/2000 ze dne 28. b ezna 2000 (Ú ední v stník L 78,
29.03.2000, str. 4), . 1159/2000 ze dne 30. kv tna 2000 (Ú ední v stník L 130, 31.5.2000, str.
30), . 1685/2000 ze dne 28. ervence 2000 (Ú ední v stník L 193, 29.7.2000, str. 39) ve zn ní
na ízení (ES) . 448/2004 ze dne 10. b ezna 2004 (Ú ední v stník L 72, 11.3.2004, str. 66), .
438/2001 ze dne 2. b ezna 2001 (Ú ední v stník L 63, 3.3.2001, str. 21) ve zn ní na ízení (ES)
. 2355/2002 ze dne 27. prosince 2002 (Ú ední v stník L 351, 28.12.2002, str. 42) a . 448/2001
ze dne 2. b ezna 2001 (Ú ední v stník L 64, 6.3.2001, str. 13);

•

Sd lení Komise lenským stát m ze dne 2. zá í 2004, kterým se stanoví sm rnice evropské
iniciativy trans-evropské spolupráce ur ené na podporu harmonického a vyváženého rozvoje
evropského území - INTERREG III (Ú ední v stník C 226, 10.9.2004, str. 2), dále jen sm rnice
INTERREG;

•

Sd lení Komise lenským stát m ze dne 7. kv tna 2001 „INTERREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE“,
v tev C, evropské iniciativy INTERREG III (Ú ední v stník C 141, 15.5.2001, str. 2); p íloha A,
nahrazená p ílohou A sm rnic INTERREG, dále též sd lení INTERREG IIIC;

•

Programu evropské iniciativy INTERREG IIIC Východní zóna (dokument . CCI 2001 RG 16 0
PC 017), schválený Evropskou komisí dne 31.12.2001 (rozhodnutí Komise . K(2001) 4773), ve
zn ní rozhodnutí Komise K(2004)5555 ze dne 22.12.2004, dále též CIP;

•

Programového dopl ku;

•

Dohody mezi lenskými státy EU a m stem Víde , zastoupeným Odd lením pro strategii EU a
ekonomický rozvoj ( ídící orgán) a Sekcí pro finance a rozpo et (financující orgán), uzav ené za
ú elem realizace Programu evropské iniciativy INTERREG IIIC Východní zóna; a

•

Sd lení Komise Evropských spole enství podle lánku 5 na ízení Komise (ES) . 438/2001 pro
všechny programy INTERREG IIIC

§1
Poskytnutí finan ní podpory
1.

Na základ žádosti LP ze dne 19. listopadu 2004 a dopl ujících/rozši ujících dokument ze
dne 2. kv tna 2005 (spole n dále též „dokumenty žádosti“), podle rozhodnutí ídícího výboru
programu (dále též SC) ze dne 18. b ezna 2005, byla LP p id lena finan ní podpora pro
operaci 4E0055N ReRegions, Rekultivace a využívání území po t žb hn dého uhlí v Evrop ,
z fond Programu evropské iniciativy INTERREG IIIC Východní zóna.
Trvání operace1: Zahájení 1.4.2005, ukon ení 31.3.2007. Doba trvání 24 m síc
Schválený p ísp vek ERDF
Schválené norské národní fondy:

760.500,00 Euro (€)
0,00 Euro (€)

Maximální poskytnutá ástka financování:

760.500,00 Euro (€)

Schválený rozpo et operace INTERREG IIIC:

1.034.000,00 Euro (€)

Sazba pro financování:

1

73,55 %

Podle definice dopl ujících a rozši ujících dokument , které obsahují všechny zm ny požadované SC.

2

Sazbou pro financování se rozumí procentuální podíl vzniklý vyd lením financí poskytnutých
programem (prost edky ERDF + norské národní prost edky) rozpo tem operace INTERREG
IIIIC (prost edky ERDF + národní spolufinancování lenskými státy EU + norskými státními
prost edky + norským regionálním spolufinancováním).
Sazba pro financování se m že b hem realizace operace zm nit. Nesmí být však p ekro ena
maximální ástka schváleného p ísp vku ERDF a norských státních prost edk . Sazba pro
financování operace p edstavuje maximáln 75% oprávn ných náklad partner v cílových
oblastech 1 a maximáln 50% oprávn ných náklad partner v ostatních oblastech.
2.

Podpora bude vyplacena za p edpokladu, že Evropská komise a Norské království, pokud se
budou operace ú astnit norští partne i, dají prost edky ve výše uvedené výši k dispozici.

3.

Pokud Evropská komise a/nebo Norské království tyto prost edky k dispozici nedají, m že MA
tuto smlouvu ukon it s vylou ením jakýchkoli nárok LP v i MA.
§2
P edm t užívání, oprávn nost náklad , relokace

1.

Finan ní podpora podle této smlouvy se ud luje výhradn za ú elem operace popsané
v dokumentech žádosti a schválené SC. Schvalovací rozhodnutí SC, všechny dokumenty
žádosti a všechny p ílohy tvo í nedílnou sou ást této smlouvy.

2.

Náklady, na jejichž náhradu vzniká nárok podle § 1 . 1, zahrnují výhradn oprávn né náklady
uvedené v seznamu náklad ve schválené žádosti. Oprávn nost náklad spolufinancovaných
ERDF je upravena na ízením Komise (ES) . 448/2004 ze dne 10. b ezna 2004 a vnitrostátními
právními p edpisy. Oprávn né náklady jsou pouze náklady vynaložené po 18. b eznu 2005,
pokud nebyla operace zahájena pozd ji, aniž by tím byla dot ena oprávn nost náklad na
p ípravu.

3.

Aby byl náklad na operaci uznán jako oprávn ný, musí:
-

-

4.

být nezbytný pro provedení operace, stanovený ve smlouv a být v souladu se zásadami
p im eného finan ního hospoda ení, p edevším s ohledem na hodnoty, které vznikly jeho
vynaložením, a s ohledem na efektivitu vynaložených prost edk ;
vynaložen, zaznamenán v ú etnictví LP nebo partnera LP, být
být skute n
identifikovatelný a ov itelný, a být doložen originály doklad .

Zm ny v rozpo tu, v díl ích rozpo tech a rozpo tech partner jsou možné pouze za podmínky,
že celková ástka poskytnutého financování a sazba pro financování stanovená v § 1 . 1
z stanou zachovány.
a) LP se smí odchýlit od p vodního rozpo tu, díl ího rozpo tu nebo partnerského rozpo tu v
cílové oblasti, který je uveden ve schválené žádosti, bez p edchozího oznámení
Spole nému technickému sekretariátu (dále též JTS), pokud tato odchylka nep ekro í
20 000 €, nebo – jestliže se jedná o vyšší ástku – 10% p vodní výše.
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b) Pouze jednou smí v pr b hu operace LP p esunout ástky mezi ádky rozpo tu, díl ími
rozpo ty a rozpo ty partner z téže cílové oblasti až do výše 20% rozpo tu pro p vodní
ádek, díl í rozpo et nebo partnerský rozpo et, jak je uveden ve schválených dokumentech
žádosti (P íloha IV). Taková relokace je p edm tem žádosti p edložené ídícímu orgánu /
spole nému technickému sekretariátu a vejde v platnost až po schválení MA/JTS.
5.

DPH nep edstavuje oprávn ný náklad, s výjimkou dan prokazateln a s kone nou ú inností
zaplacené finálním p íjemcem.

6.

LP informuje všechny partnery projektu, aby využívali všech možných snížení cen, která jim
nabídnou jejich obchodní partne i.

7.

LP p ijímá finan ní podporu a zavazuje se na svou odpov dnost realizovat operaci, na niž byla
finan ní podpora poskytnuta.

§3
Žádosti o výplatu
1.

LP smí požadovat výplatu podpory pouze na základ prokázání postupu operace podle popisu
ve schválených dokumentech žádosti, p edevším podle popisu jednotlivých komponent a aktivit
(formulá žádosti, p íloha III). Proto musí LP p edkládat MA/JTS zprávy o postupu prací a
záv re nou zprávu. Tyto zprávy o postupu prací musejí obsahovat zprávu o innosti a finan ní
zprávu s ov ením auditora. JTS poskytne formulá e t chto zpráv, které má LP povinnost
používat. Je nutno dodržovat pokyny uvedené ve formulá ích zpráv. Další podrobnosti týkající
se zpráv o postupu prací a záv re né zprávy jsou uvedeny v P íru ce programu. Zprávy o
postupu prací a záv re ná zpráva musejí být p edloženy v termínech stanovených v §3 . 4.
P ípravné náklady, jak jsou definovány v kapitole 5 Programového dopl ku, budou hrazeny
zvláš .

2.

Finan ní zpráva s ov ením auditora bude obsahovat doklady o všech výdajích týkajících se
operace, které byly dosud vynaloženy, a které lze objektivn p ipsat operaci. Všechny výdaje
musejí být ov eny odpov dnými ve ejnými orgány nebo soukromými institucemi, podle
národního rámce této kontroly první úrovn . Za tímto ú elem LP zajistí, aby každý z partner
projektu, v etn LP, umožnil odpov dnému orgánu/instituci ve stát , kde má své sídlo2,
provedení auditu ádného využívání prost edk .

3.

MA m že prost ednictvím JTS kdykoliv požadovat relevantní informace. Tyto informace musí
LP p edložit v rámci stanovených termín .

4.

Vzhledem k tomu, že platby Evropské komise budou realizovány v souladu s odpovídajícími
rozpo tovými závazky ( lánek 32 odst. 1) ve spojení s lánkem 31 odst. 2) na ízení Rady (ES)
. 1260/1999), musí LP požadovat platby v tomto asovém rámci:

2

Podle vnitrostátních p edpis o kontrole první úrovn
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Vykazované období

Celkové náklady

P íprava projektu
01/2005 – 12/2005
01/2006 – 06/2006
07/2006 – 12/2006
01/2007 – 06/2007
Celkem

P edpokládaný
požadavek na výplatu *
13.974,37
245.360,54
225.869,97
218.220,84
57.074,28
760.500,00

19.000,00
333.600,00
307.100,00
296.700,00
77.600,00
1.034.000,00

Zpráva o postupu/
záv re ná zpráva
p edložená JTS do
01/10/2005
01/03/2006
01/09/2006
01/03/2007
01/09/2007

*) podle sazby pro financování – 73,55 %

Tato alokace je podmín na p edchozí úhradou odpovídajících ástek Evropskou komisí.
Výplaty, o které nebude požádáno v as a v úplnosti, mohou propadnout.
5.

Platby budou provád ny pouze v eurech (EUR, €). LP si pro tento projekt z ídí samostatný ú et
a zajistí, aby mohly být oprávn né náklady a p ijatá podpora jednozna n reprodukovány.
Pokud LP neoznámí jiné íslo bankovního ú tu, bude podpora p evád na na tento ú et:

íslo ú tu:
Jméno vlastníka ú tu:
Název banky:
Kód banky:

1225172/0800
Krajský ú ad Ústeckého kraje
eská spo itelna a.s., Praha
0800

Veškerá rizika kurzovních rozdíl nese LP.
6.

Auditor, který bude podle auditorských sm rnic provád t audity finan ních zpráv:
Jméno:

Centrum pro regionální rozvoj

Adresa:

Školní 1183/10, 430 01 Chomutov,

Telefon:

+420 474 623 722

Fax:

+420 474 623 721

Email:

dolejsi@crr.cz
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R

Pokud nebude auditor znám p ed podpisem smlouvy o finan ní podpo e, je t eba tuto informaci
uvést nejpozd ji v zahajovací zpráv (viz § 4 . 2).
7.

Každá zm na adresy, bankovního ú tu a auditora musí být oznámena. Zm na bankovního
ú tu musí být uvedena v žádosti o výplatu. Pokud by byly na stran MA námitky proti n které z
provedených zm n, m že je projednat s SC.

8.

MA si vyhrazuje právo požadovat vým nu auditora, pokud skute nosti, které nebyly známy p i
podpisu smlouvy, zpochybní nestrannost nebo odbornou úrove auditora.

9.

Podle lánk 32 odst. 3), poslední v ta, a 32 odst. 4) na ízení Rady (ES) . 1260/1999 p evede
Evropská komise p t procent p ísp vku z fond CIP financujícímu orgánu programu po
dokon ení všech operací v souladu s programem a po schválení záv re né realiza ní zprávy
ve smyslu lánku 37 shora uvedeného na ízení Rady Evropskou komisí.
Proto si MA vyhrazuje právo na zadržení p ti procent poskytnuté ástky podle § 1 této smlouvy
až do okamžiku, kdy Evropská komise vyplatí záv re nou ástku pomoci ve smyslu lánku 32
odst. 4) zmín ného na ízení Rady.

10.

Sv j závazek podle této smlouvy splní m sto Víde , zastoupené Odd lením pro strategii EU a
ekonomický rozvoj (Magistratsabteilung 27), zaplacením finan ní podpory podle této smlouvy.

§4
Zastoupení partner , odpov dnost
1.

LP potvrzuje svou zp sobilost zastupovat všechny partnery zú astn né na operaci a existenci
dohody mezi jím a partnery o rozd lení odpov dnosti stanovené v dokumentech žádosti a
partnerských dohodách. P ed podpisem smlouvy o financování musí LP p edložit dokumenty
žádosti JTS, který spole n s MA ov í, zda byla provedena všechna pot ebná opat ení. LP
dále zaru uje, že byly z jeho strany spln ny všechny zákonné požadavky vztahující se na LP a
jeho partnery a že byla získána všechna nezbytná oprávn ní.

2.

LP p edloží JTS zahajovací zprávu do t í m síc od data platnosti této smlouvy o financování.
Obecn musí zahajovací zpráva obsahovat výsledky sestavení všech pot ebných ídících
struktur a postup projektu pro zajišt ní v asného a ádného zahájení operace.

3.

LP odpovídá MA za to, že právní forma všech partner bude odpovídat definici CIP a kapitoly 4
Programového dopl ku platné ke dni podpisu této smlouvy. Dále LP vzniká v i MA
odpov dnost za zajišt ní pln ní závazk vyplývajících z této smlouvy ze strany partner LP. LP
nese také v i MA odpov dnost za porušování povinností a závazk dle této smlouvy ze strany
partner stejn tak jako za porušování povinností a závazk vyplývajících ze smlouvy
v d sledku vlastního jednání LP.
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4.

Pokud bude MA požadovat vrácení podpory podle této smlouvy (§ 8), má LP povinnost celý
p ísp vek MA vrátit.

5.

MA nenese za žádných okolností a z žádného d vodu odpov dnost za škody nebo újmy na
zdraví vzniklé pracovník m nebo na majetku LP nebo jeho partner b hem realizace operace.
MA proto neakceptuje žádné nároky na odškodn ní nebo navýšení plateb v d sledku takových
škod na majetku i zdraví.

6.

LP p ebírá b hem realizace operace plnou odpov dnost v i t etím stranám, v etn
odpov dnosti za jakékoli škody na majetku nebo zdraví. LP nebude MA init odpov dným a
odškodní jej za veškeré nároky spojené s porušením pravidel nebo na ízení ze strany LP nebo
partner i spojené s porušením práv t etích stran.

§5
Další závazky
Krom povinností LP uvedených výše se LP dále zavazuje:
1.

zahájit operaci do t í m síc od vstupu této smlouvy v platnost a realizovat ji podle popisu
jednotlivých komponent a aktivit (formulá žádosti, p íloha III) schváleného SC;

2.

neprodlen informovat MA/JTS o jakémkoli snížení náklad nebo nespln ní kterékoli podmínky
pro obdržení platby nebo vzniku okolností, které by oprav ovaly MA ke snížení podpory nebo
požadavku vrácení podpory v celé nebo áste né výši;

3.

požádat MA/JTS o schválení, pokud se zm ní partnerská spolupráce, akce popsané
v jednotlivých komponentech (formulá žádosti, p íloha III) nebo, v p ípad neaplikovatelnosti §
2 . 4, rozpo et operace, z n hož vychází tato smlouva;

4.

spl ovat na ízení uvedená v preambuli k této smlouv a požadavky p íslušných vnitrostátních
právních p edpis , v etn zákon o ve ejném obstarávání;

5.

p izvat MA/JTS v p ípad rámcové regionální operace (RFO) k ú asti na sch zích ídícího
výboru RFO ve funkci pozorovatele a zasílat MA/JTS zápisy z t chto sch zí.

§6
Publicita
1.

Pokud MA nestanoví jinak, veškerá sd lení nebo oznámení týkající se operace, v etn
konferencí a seminá , musí obsahovat informaci, že tato operace je realizována za laskavé
podpory programových fond podle definice § 1 . 1 v rámci Programu evropské iniciativy
INTERREG IIIC Východní zóna. Je nutno dodržovat Na ízení Komise (ES) . 1159/2000 ze
dne 30. kv tna 2000 o informacích a propaga ních opat eních, která mají být realizována
lenskými státy v souvislosti s finan ní pomocí ze strukturálních fond .
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2.

Veškerá sd lení nebo oznámení operace v jakékoliv form a na jakémkoliv médiu v etn
internetu musí uvád t, že vyjad ují názor svého autora a že MA nenese žádnou odpov dnost
za použití jakýchkoliv informací obsažených v takovém sd lení i oznámení.

3.

MA m že publikovat v jakékoliv form a na jakémkoliv médiu v etn internetu tyto informace:
a)

jméno LP v etn partner ,

b)

ú el podpory,

c)

výši poskytnuté ástky a její podíl na celkových nákladech operace,

d)

geografickou polohu operace,

e)

zprávy o postupu prací v etn záv re né zprávy,

f)

zda a jak byla operace d íve propagována.
§7
Vlastnické právo – využívání výsledk

Vlastnická práva, pr myslová práva a práva duševního vlastnictví týkající se výsledk operace,
zpráv a dalších dokument , které se na ni vztahují, se v závislosti na ustanoveních
vnitrostátních právních p edpis ud lují LP a partner m.
Využívání výsledk projekt bude dohodnuto hlavním partnerem a MA jménem MC tak, aby
byla zajišt na široká publicita t chto výsledk a jejich dostupnost pro ve ejnost.

§8
Právo na odstoupení od smlouvy
1.

Krom práva na odstoupení od smlouvy stanoveného v § 1 . 3 má MA nárok od smlouvy
nebo její ásti odstoupit a požadovat vrácení podpory, pokud
a) byla LP vyplacena podpora na základ nesprávných nebo neúplných údaj ; nebo
b) operace nebyla nebo nem že být realizována i nebyla nebo nem že být realizována ve
stanoveném termínu; nebo
c) LP nep edkládá požadované zprávy a doklady nebo nezbytné informace, pokud byla LP
zaslána písemná upomínka s náhradním termínem realizace upomínaného a s výslovným
uvedením právních d sledk nespln ní t chto požadavk , a ani tento termín nebyl ze strany
LP dodržen, nebo
d) LP bez zbyte ného prodlení nesd lil události zpož ující nebo bránící realizaci operace, která
je p edm tem podpory, nebo okolnosti p edstavující zm nu podmínek výplaty podpory a
rámce této smlouvy; nebo
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e) LP brání nebo znemož uje provedení auditu (§ 9); nebo
f)

ud lená podpora byla z ásti nebo zcela vynaložena pro jiné ú ely, než které byly dohodnuty;
nebo

g) byl na majetek LP prohlášen konkurz nebo bylo na ízeno nucené vyrovnání s v iteli nebo
bylo prohlášení konkurzu zamítnuto z d vodu nedostate ného majetku na pokrytí náklad za
p edpokladu, že lze tyto okolnosti p im en považovat za okolnosti ohrožující i
znemož ující pln ní cíl programu, nebo pokud došlo k zániku organizace LP; nebo
h) podle ustanovení § 10 . 2 a 3 - LP prodá, pronajme nebo p enechá operaci nebo její ást
t etí stran ; nebo
i)

došlo k porušení evropské i vnitrostátní legislativy; nebo

j)

není možné ov it, zda je záv re ná zpráva správná, a tedy není možné ov it nárok na
finan ní podporu CIP; nebo

k) LP nespl uje jiné podmínky nebo požadavky pomoci, která je p edm tem této smlouvy, a
ustanovení, na kterých je založena, zejména pokud mají tyto podmínky nebo požadavky
zaru ovat úsp šnou realizaci cíl programu.
P ed odstoupením od smlouvy podle tohoto lánku nebo namísto odstoupení od smlouvy
m že MA jako p edb žné opat ení pozastavit platby, a to bez p edchozího upozorn ní.
2.

Pokud MA uplatní své právo na odstoupení od smlouvy a od LP bude požadováno úplné
nebo áste né vrácení již poskytnuté finan ní podpory, má LP povinnost p evést
požadovanou ástku na ú et MA. ástka vyplacené finan ní podpory, jejíž vrácení je
požadováno, je splatná do jednoho m síce od data dopisu, ve kterém MA nárokuje vrácení
podpory; toto datum splatnosti musí být výslovn uvedeno v na ízení navrácení podpory.

3.

Pokud MA uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, je vylou eno, aby LP tuto
pohledávku MA zapo ítával proti svým pohledávkám v i MA, pokud nebudou nesporné
nebo uznané soudním rozhodnutím.

4.

Pokud MA uplatní své právo na odstoupení od smlouvy a od LP bude požadováno áste né
nebo úplné vrácení poskytnutých prost edk , bude splatná ástka podléhat úro ení ode dne,
kdy byla platba realizována financujícím orgánem, až do data vrácení celé ástky. Úroková
sazba bude ur ena podle relevantních na ízení strukturálních fond EU.

5.

Veškeré bankovní poplatky související s vrácením p ísp vku MA hradí LP.

6.

Pokud p ed vyplacením celé ástky podpory LP nastane n která z okolností uvedených v § 8
. 1, mohou být platby zastaveny a p íjemce ztratí na zbývající ást nárok.

7.

Výše uvedená ustanovení nemají vliv na další zákonné nároky plynoucí z odstoupení od
smlouvy.
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§9
Právo kontroly, hodnocení operace
1.

2.

Odpov dné kontrolní orgány EU a v rámci své p sobnosti kontrolní orgány zú astn ných
lenských stát a Norského království nebo jiné národní ve ejné kontrolní instituce a také MA
mají právo kontroly správného využívání fond ze strany LP a jeho partner nebo zajišt ní
provedení této kontroly oprávn nými osobami.
LP jménem všech svých projektových partner na základ zákona o ochran dat z roku 2000,
V stník federálního práva Rakouska . 165/1999, prohlašuje, že MA je oprávn n využívat
údaje obsažené v žádosti projektu a získané p i kontrolách realizace a ukon ení projektu a že
m že sd lovat tyto údaje orgán m a pov eným zástupc m kontrolních ú ad na regionální,
národní a evropské úrovni.

3.

LP provede veškeré nezbytné úkony pro zajišt ní shody se základními požadavky auditorských
sm rnic, které tvo í nedílnou sou ást této smlouvy.

4.

LP poskytne veškeré dokumenty pot ebné k provedení kontroly, veškeré informace o
požadované operaci a umožní p ístup na svá pracovišt za ú elem kontroly ú etních
dokument a další dokumentace týkající se operace, a to nejmén do 31. prosince 2012. LP
má povinnost uchovat pro ú ely kontroly veškeré dokumenty a údaje o operaci na b žných
datových nosi ích bezpe ným a p ehledným zp sobem, a to rovn ž nejmén do 31. prosince
2012. Jiné p ípadn delší archiva ní lh ty stanovené vnitrostátními právními p edpisy tímto
z stávají nedot eny.

5.

LP se zavazuje poskytnout nezávislým hodnotitel m provád jícím pr b žné a záv re né
hodnocení podle lánk 42 odst. 2) a l. 43 odst. 2) na ízení Rady (ES) . 1260/1999 veškeré
dokumenty a informace pot ebné pro provedení tohoto hodnocení.

6.

LP má povinnost zajistit spln ní všech výše uvedených požadavk , a to i ze strany svých
partner .

7.

LP informuje JTS p i p edkládání zpráv o postupu o veškerých kontrolách, které byly výše
zmín nými orgány provedeny.

§ 10
P evod práv a povinností, právní nástupnictví
1.

MA smí kdykoliv p evést svá práva a své povinnosti vyplývající z této smlouvy na t etí osobu.
V p ípad takového p evodu musí MA ihned informovat LP.

2.

LP smí ve výjime ných p ípadech p evést svá práva a povinnosti podle této smlouvy po
obdržení písemného souhlasu MA a SC.

3.

V p ípad právního nástupnictví, nap íklad pokud LP zm ní právní formu, musí p evést své
povinnosti podle této smlouvy na svého právního nástupce. O takové zm n musí LP p edem
informovat MA.

10

§ 11
Záv re ná ustanovení
1.

Veškerá korespondence s MA/JTS podle této smlouvy musí být vedena v angli tin a zasílána
na adresu:
INTERREG IIIC East
Joint Technical Secretariat
Museumstrasse 3/A/III
1070 Víde , Rakousko
email: east@interreg3c.net

2.

Pokud se n které ustanovení této smlouvy nebo jeho ást stane neplatným nebo neú inným,
zavazují se smluvní strany nahradit neú inné ustanovení ú inným, které se co nejvíce blíží
p vodnímu ú elu neú inného ustanovení.

3.

Zm ny a dodatky této smlouvy a vzdání se písemné formy nebo požadavek písemné formy
budou u in ny písemn a takto ozna eny.

4.

Veškeré neoprávn né náklady, poplatky nebo dan
s uzav ením nebo realizací této smlouvy nese LP.

5.

Tato smlouva se ídí rakouským právem. Místem jurisdikce je Víde .

6.

Tato smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom. LP m že smlouvu p ijmout a podepsat do t í m síc od této nabídky MA. Proto je tato
nabídka platná od 23. ervna 2005. Po uplynutí t chto t ech m síc se stává nabídka MA
bezp edm tnou.

a další povinnosti vzniklé v souvislosti

Ústí nad Labem dne………..…..…….
(Místo + datum)

Víde dne ..................................
(Místo + datum)

Ing. Ji í Šulc
(Jméno/a zástupce/ hlavního partnera)

Dr. Walther Stöckl
(Jméno/a zástupce/ MA)

.............................................
(Podpis + razítko)

...................................................
(Podpis + razítko)
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P ílohy:
- Aktualizovaný formulá žádosti – v etn spln ní podmínek stanovených SC
- Rozhodnutí ídícího výboru INTERREG IIIC Východ
Informace ke stažení z intranetové prezentace Programu na adrese www.interreg3c.net:
- Auditorské sm rnice
- Dohoda mezi lenskými státy EU a m stem Víde
- Sd lení Komisi podle lánku 5 na ízení Komise (ES) . 438/2001
- Programová p íru ka
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Subsidy Contract
for the implementation of the INTERREG IIIC operation
4E0055N - ReRegions
Reclamation and Utilisation of Brown Coal mining areas in Europe
The following contract between

City of Vienna, represented by
Department for EU-Strategy and Economic Development
(Magistratsabteilung 27),
Schlesinger Platz 2, A-1080 Vienna, Austria
- acting as Managing Authority of the Community Initiative Programme INTERREG IIIC East
Zone, hereinafter referred to as MA -

and

Ústecký kraj with its office at
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
CZECH REPUBLIC
represented by
Mr. Jiri Sulc
- hereinafter referred to as Lead Partner (LP) as defined in No. 31 sentences 4, 5 and 6 of
the Communication from the Commission to the Member States of 2 September 2004 laying
down guidelines for the INTERREG III Community Initiative, and Chapter 4 of the Programme
Complement to the Community Initiative Programme "INTERREG IIIC East Zone" -

is concluded on the basis of
the EU regulations laying down provisions on the Structural Funds, in particular Council
Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 (OJ L 161, 26.6.1999, p. 1) as last
amended by Regulation (EC) No 1105/2003 of 26 May 2003 (OJ L 158, 27.6.2003, p. 3),
Regulation (EC) No 1783/1999 of the European Parliament and of the Council of 12 July
1999 (OJ L 213, 13.8.1999, p. 1), Commission Regulations (EC) No 1681/94 of 11 July
1994 (OJ L 178, 12.7.1994, p. 43), No 643/2000 of 28 March 2000 (OJ L 78, 29.03.2000,
p. 4), No 1159/2000 of 30 May 2000 (OJ L 130, 31.5.2000, p. 30), No 1685/2000 of 28
July 2000 (OJ L 193, 29.7.2000, p. 39) as last amended by Regulation (EC) No 448/2004
of 10 March 2004 (OJ L 72, 11.3.2004, p. 66), No 438/2001 of 2 March 2001 (OJ L 63,
3.3.2001, p. 21) as last amended by Regulation (EC) No 2355/2002 of 27 December 2002
(OJ L 351, 28.12.2002, p.42) and No 448/2001 of 2 March 2001 (OJ L 64, 6.3.2001, p.
13);

the Communication from the Commission to the Member States of 2 September 2004
laying down guidelines for a Community initiative concerning trans-European cooperation
intended to encourage harmonious and balanced development of the European territory INTERREG III (OJ C 226, 10.9. 2004, p. 2), hereinafter referred to as INTERREG
guidelines;
the Communication from the Commission to the Member States of 7 May 2001
"INTERREGIONAL COOPERATION' Strand C of the INTERREG III Community Initiative
(OJ C 141, 15.5.2001, p. 2); Annex A thereof replaced by Annex A of the INTERREG
guidelines, hereinafter referred to as INTERREG IIIC Communication;
the Community Initiative Programme INTERREG IIIC East Zone (Document No CCI 2001
RG 16 0 PC 017), approved by the European Commission on 31.12.2001 (Decision No
K(2001) 4773), amended by Decision C(2004)5555 of 22.12.2004, hereinafter referred to
as CIP;
the Programme Complement;
the Agreement between the EU Member States and the City of Vienna, represented by the
Department for EU-Strategy and Economic Development (Managing Authority) and the
Department for Finance and Budget (Paying Authority) for the implementation of the
Community Initiative Programme INTERREG IIIC East Zone; and the
Communication to the Commission of the European Communities according to Article 5 of
Commission Regulation (EC) No 438/2001 for all INTERREG IIIC programmes

§1
Award of subsidy
1.

Based on the application of the LP dated 19/11/2004 and the supplementing/amending
documents/s dated 02/05/2005 (altogether hereinafter referred to as “application
documents”), in accordance with the decision of the Steering Committee of the
programme (hereinafter referred to as SC), dated 18/03/2005 an earmarked subsidy is
awarded to the LP for the operation 4E0055N ReRegions, Reclamation and Utilisation
of Brown Coal mining areas in Europe, from funds of the Community Initiative
Programme INTERREG IIIC East Zone.
Duration of operation 1: Start 01/04/2005 Finalisation 31/03/2007 Duration 24 months
Approved ERDF contribution
Approved Norwegian national funds:

760,500.00
0.00

Euro (€)
Euro (€)

Maximum amount of funding awarded:

760,500.00

Euro (€)

1,034,000.00

Euro (€)

Approved INTERREG IIIC budget
of the operation:
Grant rate of the funding:

1

73.55 %

As defined in the amending documents which contain all changes requested by the SC.

2

Grant rate of the funding is understood as being the percentage rate which results
from dividing the funding awarded from the programme (ERDF funding + Norwegian
national funding) by the INTERREG IIIIC budget of the operation (ERDF funding +
national co-financing by EU Member States + Norwegian national funding + Norwegian
regional co-financing).
The grant rate can change in the course of the implementation of the operation.
However the maximum amount of approved ERDF contribution and Norwegian
national funds cannot be exceeded. The grant rate for the operation is up to 75% of
the eligible costs for partners in Objective 1 areas and up to 50% of the eligible costs
for partners in other areas.
2.

Disbursement of the subsidy is subject to the condition that the European Commission
and, if Norwegian partners are participating in the operation, the Kingdom of Norway
make the funds available to the extent described above.

3.

If the European Commission and/or the Kingdom of Norway fail to make the funds
available, the MA is entitled to terminate this contract and any claim by the LP against
the MA for whatever reason is excluded.

§2
Object of use, eligibility of costs, reallocation
1.

The subsidy is awarded exclusively for the operation as it is described in the
application documents and as it is approved by the SC. The approval decision of the
SC, all application documents and all annexed documents form an integral part of this
contract.

2.

Costs, which qualify for a subsidy pursuant to § 1 No 1, exclusively consist of eligible
costs as listed in the approved application. The eligibility of costs for ERDF co-funding
is regulated in Commission Regulation (EC) No 448/2004 of 10 March 2004 and
national regulations. Eligible are only costs that have arisen after 18/03/2005 unless
the operation has a later starting date, without prejudice to the eligibility of preparatory
costs.

3.

To be considered eligible in the context of the operation, costs must:
-

-

4.

Be necessary for carrying out the operation, be provided for in the contract and
comply with the principle of sound financial management, in particular value for
money and cost-effectiveness;
Have actually been incurred, be recorded in the LP’s or LP’s partner’s accounts,
be identifiable and verifiable, and be backed by original supporting documents.

Changes in budget lines, component budgets and partner budgets are allowed as long
as the maximum amount of funding awarded and the grant rate of the funding as
stipulated in § 1 No 1 remain.
a) Without prior notification to the Joint Technical Secretariat (hereinafter referred to as
JTS), the LP is entitled to deviate from the original amount in the budget line, the
component budget and the budget of partners from the same objective area, as
stated in the approved application. The deviation is limited to a maximum of €
20.000,-, or if more, up to 10 % of the original amount.
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b) Only once during the operation period, the LP is entitled to reallocate amounts
between budget lines, components and partners from the same objective area up to
20% of the budget of the original budget line, component budget and partner budget
as stated in the approved application documents (Annex IV). Such reallocation
requires an application to the MA/JTS. It will enter into force only after approval of
the MA/JTS.
5.

VAT does not constitute eligible expenditure except where it is genuinely and
definitively borne by the final beneficiary.

6.

The LP informs all project partners to take advantage of any price reductions which are
offered to them by any of their business partners.

7.

The LP accepts the subsidy and undertakes to carry out the operation under its own
responsibility.

§3
Request for payments
1.

The LP may only request payments by providing proof of progress of the operation as
described in the approved application documents, in particular as described in the
individual components and activities (Application Form, Annex III). Therefore the LP
has to present progress reports and a final report to the MA/JTS. These progress
reports have to consist of an activity report and an audited financial report. The JTS
will provide reporting forms which must be used by the LP. Instructions as laid down in
the reporting forms must be observed. Further details regarding the progress report
and the final report are laid down in the Programme Manual. The progress reports and
the final report have to be submitted according to the timeframe indicated in §3 No 4.
Preparatory costs as defined in chapter 5 of the Programme Complement will be
subsidised in a separate procedure.

2.

The audited financial report shall contain all certification of expenditure related to the
operation expenditure that have occurred so far and that can be objectively imputed to
the operation. All expenditure must be certified by the responsible public authorities or
private institutions, depending on the national frame for this first level control. To this
end the LP verifies that each project partner enables the responsible authority
/institution in the state it is situated 2 to audit the proper use of funds as will the LP
itself.

3.

The MA, through the JTS, may request relevant information at any time. That
information must be supplied by the LP within the demanded time frame.

4.

Based on the fact that payments by the European Commission will only be made in
accordance with the corresponding budget commitments (Article 32(1) in conjunction
with Article 31(2) of Council Regulation (EC) No 1260/1999), the LP must request
payments within the following timeframe:

2

According to national provisions for first level control.
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Reporting period
Preparation costs
Jan 2005 - Dec 2005
Jan 2006 - Jun 2006
Jul 2006 - Dec 2006
Jan 2007 - Jun 2007
Total

Expected payment
request *
13,974.37
245,360.54
225,869.97
218,220.84
57,074.28
760,500.00

Total cost
19,000.00
333,600.00
307,100.00
296,700.00
77,600.00
1,034,000.00

Progress/final report to be
submitted to the JTS by
01/10/2005
01/03/2006
01/09/2006
01/03/2007
01/09/2007

*) based on grant rate of 73.55%

This allocation is made subject to the provision that the European Commission has
paid corresponding amounts beforehand.
Payments not requested in time and in full may be lost.
5.

The funds will be disbursed in Euro (EUR; €) only. The LP shall install a separate
account for the settlement of the present project and shall safeguard that the eligible
costs as well as the received subsidies can be clearly reproduced. Unless the LP
announces a different bank account, the subsidy will be transferred to the following
account:
Account no.: ……………………………………………………………………………….……
Name of the holder: ………………………………………………………………..……….….
Name of the bank: ………………………………………………………………………….…..
Bank code: ………………………………………………………………………………………
Any exchange rate risk will be borne by the LP.

6.

The auditor who will carry out - in compliance with the Audit Guidelines - the audit(s) of
the financial reports is:
Name: ……………………………………………………………………………………………
Address: …………………………………………………………………………………………
Telephone: ……………………………………………………………………………………...
Fax: ……………………………………………………………………………………………...
Email: …………………………………………………………………………………………….
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In case an auditor cannot be named before signing the subsidy contract the
information has to be provided in the Start-up report (see § 4 No 2) at the latest.
7.

Changes of address, changes of bank account and changes of auditor have to be
simply notified. Changes of bank account must be specified in the request for
payment. Should the MA have any objections to the notified changes it can discuss
these issues with the SC.

8.

The MA reserves the right to require that the auditor be replaced if considerations
which were unknown when the contract was signed cast doubts on the auditor’s
independence or professional standards.

9.

According to Articles 32(3) last sentence and 32(4) of Council Regulation (EC) No
1260/1999, five per cent of the contribution of the funds within the CIP will be
transferred from the European Commission to the Paying Authority of the programme
only after all operations have been completed in accordance with the programme and
the final implementation report within the meaning of Article 37 of the aforementioned
Council Regulation has been approved by the European Commission.
Therefore the MA reserves the right to withhold five per cent of the sum awarded
according to § 1 of this contract until the European Commission has paid the final
balance of assistance within the meaning of Article 32(4) of the named Council
Regulation.

10.

By paying out the subsidy according to this contract the City of Vienna, represented by
the Department for EU-Strategy and Economic Development (Magistratsabteilung 27)
fulfils its obligations resulting from the present contract.

§4
Representation of partners, liability
1.

The LP guarantees that it is entitled to represent all partners participating in the
operation and that it has established with the project partners the division of the mutual
responsibilities which are laid down in the application documents and a partnership
agreement. Before signing the subsidy contract the LP has to present the application
documents to the JTS and they will be checked by the JTS and the MA to verify if all
essential provisions have been made. The LP guarantees furthermore that it has
complied with all requirements under the law which applies to the LP and to its
partners and that all necessary approvals have been obtained.

2.

The LP has to present a Start-up report to the JTS within three months after this
subsidy contract has entered into force. In general, the Start-up report shall present
the results of setting up all necessary project management structures and procedures
in order to ensure a timely and sound start of the operation.

3.

The LP is liable towards the MA for ensuring that all of its partners have a legal status
that is in line with the definition given in the CIP and in chapter 4 of the Programme
Complement as it is in force on the date when this contract is signed. Moreover the LP
is liable towards the MA for ensuring that its partners fulfil their obligations under this
contract. The LP is also liable towards the MA for infringements of obligations under
this contract by its partners in the same way as for its own conduct.
6

4.

If the MA demands repayment of subsidy funds in accordance with this contract (§ 8),
the LP is liable towards the MA for the total amount of the subsidy.

5.

The MA cannot under any circumstances or for any reason whatsoever be held liable
for damage or injury sustained by the staff or property of the LP or one of its partners
while the operation is being carried out. The MA cannot therefore accept any claim for
compensation or increases in payment in connection with such damage or injury.

6.

The LP shall assume sole liability towards third parties, including liability for damage or
injury of any kind sustained by them while the operation is being carried out. The LP
shall discharge the MA of all liability associated with any claim or action brought as a
result of an infringement of rules or regulations by the LP or one of its partners, or as a
result of violation of a third party’s rights.

§5
Additional obligations
In addition to the obligations of the LP as already stated the LP undertakes:
1.

to start the operation within three months after this contract has entered into force and
to implement it according to the description of the individual components and activities
(Application Form, Annex III) approved by the SC;

2.

to inform the MA/JTS immediately if costs are reduced or one of the disbursement
conditions ceases to be fulfilled, or circumstances arise which entitle the MA to reduce
payment or to demand repayment of the subsidy wholly or in part;

3.

to request approval from the MA/JTS if the partnership, the actions as described in the
individual components (Application Form, Annex III) or, in case § 2 No 4 does not
apply, if the budget breakdown of the operation on which this contract is based
changes;

4.

to comply with the regulations referred to in the preamble to this contract as well as
with relevant national legislation including public procurement;

5.

to invite the MA/JTS in case of a regional framework operation (RFO) to participate in
RFO Steering Committee meetings as an observer and to send minutes of these
meetings to the MA/JTS.

§6
Publicity
1.

Unless the MA requests otherwise, any notice or publication by the operation,
including a conference or a seminar, must specify that the operation has received a
subsidy from the programme funds as defined in § 1 No 1 within the framework of the
Community Initiative Programme INTERREG IIIC East Zone. Commission Regulation
(EC) No 1159/2000 of 30 May 2000 on information and publicity measures to be
carried out by the Member States concerning assistance from the Structural Funds
must be observed.
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2.

Any notice or publication by the operation, in whatever form and on or by whatever
medium, including the Internet, must specify that it reflects the author's views and that
the MA is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

3.

The MA shall be authorised to publish, in whatever form and on or by whatever
medium, including the Internet, the following information:
a)

the name of the LP and its partners,

b)

the purpose of the subsidy,

c)

the amount granted and the proportion of the total cost of the operation
accounted for by the funding,

d)

the geographical location of the operation,

e)

progress reports including the final report,

f)

whether and how the operation has previously been publicised.

§7
Ownership – Use of results
Ownership, title and industrial and intellectual property rights in the results of the operation
and the reports and other documents relating to it shall, depending on the applicable national
law, vest in the LP and/or its partners.
The use of the results of the projects will be agreed by the Lead Partner and the MA, on
behalf of the MC, in order to guarantee a widespread publicity of such results and to make
them available to the public.

§8
Right of termination
1.

In addition to the right of termination as laid down in § 1 No 3 the MA is entitled, in
whole or in part, to terminate this contract and to demand repayment of subsidy, if
a) the LP has obtained the subsidy through false or incomplete statements; or
b) the operation has not been or cannot be implemented, or it has not been or cannot be
implemented in due time; or
c) the LP has failed to submit required reports or proofs, or to supply necessary
information, provided that the LP has received a written reminder setting an adequate
deadline and explicitly specifying the legal consequences of a failure to comply with
requirements, and has failed to comply with this deadline; or
d) the LP has failed to immediately report events delaying or preventing the
implementation of the operation funded, or any circumstances that mean a change of
the disbursement conditions and frameworks as laid down in this contract; or
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e) the LP has impeded or prevented the auditing (§ 9); or
f)

the subsidy awarded has been partially or entirely misapplied for purposes other than
those agreed upon; or

g) insolvency proceedings are instituted against the assets of the LP or insolvency
proceedings are dismissed due to lack of assets for cost recovery, provided that this
appears to prevent or risk the implementation of the programme objectives, or the LP
closes down; or
h) subject to the provisions of § 10 No 2 and 3 - the LP wholly or partly sells, leases or
lets the operation to a third party; or
i)

regulations of EU-law or national regulations have been violated; or

j)

it has become impossible to verify that the final progress report is correct and thus the
eligibility of the operation by funding from the CIP; or

k) the LP has failed to fulfil any other conditions or requirements for assistance stipulated
in this contract and the provisions it is based on, notably if these conditions or
requirements are meant to guarantee the successful implementation of the programme
objectives.
Prior to or instead of terminating the contract as provided for in this article, the MA may
suspend payments as a precautionary measure, without prior notice.
2.

If the MA exercises its right of termination and the LP is demanded full or partial
repayment of amounts already paid, the LP is obliged to transfer the repayment
amount to the MA. The repayment amount is due within one month following the date
of the letter by which the MA asserts the repayment claim; the due date will be stated
explicitly in the order for recovery.

3.

If the MA exercises its right of termination, offsetting by the LP is excluded unless its
claim is undisputed or recognised by declaratory judgement.

4.

If the MA exercises its right of termination and the LP is demanded full or partial
repayment of amounts already paid, the amount repayable shall be subject to interest,
starting on the day the payment was made by the Paying Authority and ending on the
date of actual repayment. The interest rate will be determined in accordance with the
relevant EU Structural Funds regulations.

5.

Bank charges incurred by the repayment of amounts due to the MA shall be borne
entirely by the LP.

6.

If any of the circumstances indicated in § 8 No 1 occur before the full amount of
subsidy has been paid to the LP, payments may be discontinued and there shall be no
claims to payment of the remaining amount.

7.

Any further legal claims shall remain unaffected by the above provisions.
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§9
Audit rights, evaluation of the operation
1.

2.

The responsible auditing bodies of the EU and, within their responsibility, the auditing
bodies of the participating EU Member States and the Kingdom of Norway or other
national public auditing bodies as well as the MA are entitled to audit the proper use of
funds by the LP or by its partners or arrange for such an audit to be carried out by
authorised persons.
In the name of all project partners the LP agrees, according to the Law on Data
Protection 2000, Austrian Federal Law Gazette No. 165/1999, that the MA is entitled to
use the data which are contained in the project application and which are acquired in
the course of the realisation and winding-up of controls of the project, and that the MA
may convey these data to the organs and authorised representatives of the auditing
bodies on regional, national and EU level.

3.

The LP undertakes all the necessary actions to comply with the fundamental
requirements indicated in the Audit guidelines which are an integral part of this
contract.

4.

The LP will produce all documents required for the audit, provide any information
about the operation requested and give access to the LP business premises to allow
for auditing of accounting documents and other documentation related to the
operation, at least until 31 December 2012. The LP is at all times obliged to retain for
audit purposes all files, documents and data about the operation on customary data
storage media in a safe and orderly manner at least until 31 December 2012. Other
possibly longer statutory retention periods, as might be stated by national law, remain
unaffected.

5.

The LP undertakes to provide the independent assessors carrying out the mid-term
and ex-post evaluation of the programme according to Articles 42(2) and 43(2) of
Council Regulation (EC) No 1260/1999 with any document or information necessary to
assist the evaluation.

6.

The LP is obliged to guarantee that both the LP and all of its partners fulfil the duties
stipulated above.

7.

The LP shall inform the JTS at the occasion of submitting a progress report about any
audits that have been carried out by the above-mentioned bodies.

§ 10
Assignment, legal succession
1.

The MA is entitled at any time to assign its rights under this contract. In case of
assignment the MA will inform the LP without delay.

2.

The LP is in exceptional cases allowed to assign its duties and rights under this
contract only after prior written consent of the MA and the SC.

3.

In case of legal succession, e.g. where the LP changes its legal form, the LP is obliged
to transfer all duties under this contract to the legal successor. The LP shall notify the
MA about any change beforehand.
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§ 11
Concluding provisions
1.

All correspondence with the MA/JTS under this contract must be in the English
language and has to be sent to the following address:
INTERREG IIIC East
Joint Technical Secretariat
Museumstrasse 3/A/III
1070 Vienna, Austria
email: east@interreg3c.net

2.

If any provision in this contract should be wholly or partly ineffective, the parties to this
contract undertake to replace the ineffective provision by an effective provision which
comes as close as possible to the purpose of the ineffective provision.

3.

Amendments and supplements to this contract and any waiver of the requirement of
the written form must be in written form and have to be indicated as such.

4.

Any costs, fees or taxes not eligible or any other duties arising from the conclusion or
implementation of this agreement shall be borne by the LP.

5.

This contract is governed by Austrian law. The place of jurisdiction is Vienna.

6.

Two copies will be made of this agreement; of which each party keeps one. The LP is
free to accept and sign this contract within three months after having been offered it by
the MA. Therefore this offer is valid as from 23/06/2005. After three months the offer of
the MA loses any relevance.

.............................................
(Place + Date)

..................................................
(Place + Date)

.............................................
(Name(s) Signer(s) Lead Partner)

..................................................
(Name(s) Signer(s) MA)

.............................................
(Signature + Stamp)

...................................................
(Signature + Stamp)
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Annexes:
ó
ó

Updated Application Form – including the fulfillment of conditions set by the SC
Decision of the Steering Committee INTERREG IIIC East

Information for download on the Programme’s intranet web-page www.interreg3c.net:
ó Audit Guidelines
ó Agreement between the EU Member States and the City of Vienna
ó Communication to the Commission according to Article 5 of Commission Regulation
(EC) No 438/2001
ó Programme Manual
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Smlouva mezi hlavním partnerem a partnery projektu v rámci iniciativy
ES INTERREG IIIC projekt ReRegions
Rekultivace a využívání území po t žb hn dého uhlí v Evrop
Vzhledem k ustanovením
•

bodu 31, poslední v ta Sd lení Komise lenským stát m ze dne 28. dubna 2000
stanovící sm rnice iniciativy Spole enství týkající se trans-evropské spolupráce
ur ené na podporu harmonického a vyváženého rozvoje evropského regionu Interreg III (Ú . V st. K 143, 23.5.2000, str. 6; m nící Ú . V st. K 239, 25.8.2001, str.
4) podle které odpov dný partner, tj. hlavní partner, stanoví s r znými partnery
v rámci projektu, nejlépe formou dohody, rozd lení vzájemné odpov dnosti, a

•

bodu 37, poslední odstavec Sd lení Komise lenským stát m ze dne 7. kv tna 2001
"MEZI.REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE' v tev C iniciativy Spole enství Interreg III (Ú .
V st. K 141, 15.5.2001, str. 2), podle kterého by partne i projektu financovaného
v rámci INTERREG IIIC m li zvážit výhody uzav ení dohody týkající se jejich
vzájemné finan ní a právní odpov dnosti, v etn funkcí a odpov dnosti hlavního
partnera,

bude uzav ena následující dohoda mezi
Lead Partner No.1
Krajský ú ad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Czech Republic
Zastoupený Ji ím Šulcem
a
Partner No.2
AGH University of Science and Technology
Faculty of Mining and Geoengineering
30 Mickiewicz Avenue
30-059 Krakow
Poland
Zastoupený Prof. Andrzej Korbel
Partner No.3
Oviedo Official Chamber of Commerce
Industry and Navigation
Calle Quintana 32
33003 Oviedo
Spain
Zastoupený Javier Cuesta Menéndez

Partner No.4
Environmental Centre of Kozani
Purely Prefectorial Enterprise
1st Km Ptolemais – Kozani
50200 Ptolemais
Greece
Zastoupený Spyridon Ioakimidis
Partner No.5
Prefecture of Kozani
Dimokratias 27
50100 Kozani
Greece
Zastoupený Andreadis Iordamis
Partner No.6
Recycling Institute
24 East Claremont Street
EH7 4JP Edinburgh
Scotland
Zastoupený Nick Lyth
Partner No.7
Rural District of Burgenland
Schönburger Straße 41, 06618 Naumburg
Germany
Zastoupený Harri Reiche
za ú elem realizace projektu v rámci INTERREG IIIC Východní zóna index: 4E0055N,
Rekultivace a využívání území po t žb hn dého uhlí v Evrop / ReRegions, schválené
ídícím výborem iniciativy ES INTERREG IIIC Východní zóna dne 18. b ezna 2005 ve
Vídni, Rakousko.

§1
P edm t dohody
1. P edm tem této dohody je organizace partnerství za ú elem realizace projektu v
rámci INTERREG IIIC index: 4E0055N, Rekultivace a využívání území po t žb
hn dého uhlí v Evrop / ReRegions, jak je uvedeno v p ílohách. P ílohy obsahují
-

Žádost schválenou ídícím výborem iniciativy ES INTERREG IIIC Východní
zóna
dne 18. b ezna 2005, Víde , Rakousko v etn p íloh (P íloha I),

-

Smlouvu o poskytnutí prost edk z ERDF mezi ídicím orgánem iniciativy ES
INTERREG IIIC Východní zóna a hlavním partnerem ze dne 23. ervna 2005
(P íloha II).

2. P ílohy – v etn všech ustanovení, na kterých jsou založeny a na které odkazují –
jsou považovány za integrální ást této dohody.
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§2
Doba trvání dohody
Všichni ú astníci této dohody souhlasí s respektováním a aplikací pravidel práv a
povinností stanovených touto dohodou i na období od data schvalovacího rozhodnutí
u in ného ídícím výborem. Její platnost skon í k datu, kdy každý z partner obdrží
sv j podíl kone né platby Evropské komise v i iniciativ ES INTERREG IIIC Východní
zóna podle lánku 32(4) Na ízení Rady (ES) . 1260/1999.

§3
Závazky
1. Hlavní partner a ostatní partne i se zavazují, že ud lají všechno, co je v jejich silách,
aby napomohli realizaci projektu, jak je definován v § 1.
2. Hlavní partner splní veškeré závazky plynoucí ze Smlouvy o poskytnutí prost edk z
ERDF a schválené žádosti. P edevším splní tyto závazky:
-

-

-

-

Jmenuje projektového manažera, který p evezme provozní odpov dnost za
realizaci celého projektu a jeho finan ní ízení
Zahájí a realizuje projekt podle popis jednotlivých komponent (formulá
žádosti, p íloha 3) schválených ídícím výborem
Bude sestavovat a pravideln p edkládat zprávy o postupu zahrnující zprávy o
innosti a auditované finan ní zprávy spole nému technickému sekretariátu
iniciativy ES INTERREG IIIC Východní zóna, v etn záv re né zprávy, jak je
definována ve Smlouv o poskytnutí prost edk z ERDF
Bude požadovat platby od ídícího orgánu / platebního orgánu iniciativy ES
INTERREG IIIC Východní zóna.
Bude p ijímat platby od platebního orgánu iniciativy ES INTERREG IIIC Východní
zóna a neprodlen p evád t jejich ásti jednotlivým partner m
Bude ídit a ov ovat správnost výdaj poskytnutého p ísp vku
Povede celkové ú etnictví projektu
Bude komunikovat s orgány realizujícími iniciativy ES INTERREG IIIC Východní
zóna
Bude okamžit reagovat na veškeré požadavky orgán realizujících iniciativy ES
INTERREG IIIC Východní zóna.
Bude neprodlen informovat své partnery o každé události, která by mohla vést
k do asnému nebo trvalému p erušení nebo jiné odchylce od projektu
Bude vytvá et dokumenty požadované pro audit, poskytovat nezbytné informace
a umož ovat p ístup do svých obchodních prostor
Bude pro ú ely auditu uchovávat veškeré soubory, dokumenty a data vztahující
se k ásti projektu, za kterou bude odpov dný, na b žných datových nosi ích
bezpe ným a ádným zp sobem do 31.12.2012; jiné p ípadné delší statutární
povinnosti uchovávání dokument požadované národními zákony z stávají
v platnosti
Nezávislým hodnotitel m provád jícím st edn dobé a zp tné hodnocení
programu INTERREG IIIC bude poskytovat veškeré dokumenty nebo informace
pot ebné na pomoc tomuto hodnocení, pokud je má k dispozici nebo je m že
opat it za podmínek, které po n m lze spravedliv požadovat, nebo má povinnost
je mít k dispozici
Bude dodržovat evropskou a národní legislativu.
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3. Každý z partner p ijímá tyto povinnosti a závazky:
-

-

-

-

-

-

-

-

Jmenuje vedoucího projektu pro ásti projektu, za které ponese odpov dnost, a
ud lí tomuto vedoucímu projektu pov ení zastupovat partnera ve v cech
týkajících se projektu
Bude realizovat ást projektu, za kterou bude odpov dný, a to ádn a v as a
podle popis jednotlivých komponent (formulá žádosti, p íloha 3) schválených
ídícím výborem
Bude pomáhat hlavnímu partnerovi podle jeho pot eb a požadavk v sestavování
zpráv o postupu a záv re né zprávy v asným poskytováním požadovaných
údaj
Bude poskytovat hlavnímu partnerovi veškeré informace pot ebné pro žádosti o
platby, zejména auditované finan ní zprávy (Finance Report) za každé
kalendá ní pololetí trvání projektu a zprávy o innosti (Activity Report) za každé
kalendá ní tvrtletí trvání projektu.
Bude neprodlen informovat hlavního partnera o veškerých událostech, které by
mohly vést k do asnému nebo trvalému p erušení nebo jiné odchylce od projektu
Bude p edkládat veškeré dokumenty požadované pro audit, poskytovat nezbytné
informace a umož ovat p ístup do svých obchodních prostor pro ú ely auditu
Bude pro ú ely auditu uchovávat veškeré soubory, dokumenty a data vztahující
se k ásti projektu, za kterou bude odpov dný, na b žných datových nosi ích
bezpe ným a ádným zp sobem do 31.12.2012; jiné p ípadné delší statutární
povinnosti uchovávání dokument požadované národními zákony z stávají
v platnosti
Nezávislým hodnotitel m provád jícím st edn dobé a zp tné hodnocení
programu INTERREG IIIC bude neprodlen poskytovat veškeré dokumenty nebo
informace pot ebné na pomoc tomuto hodnocení
Bude respektovat veškerá pravidla a povinnosti stanovené ve Smlouv o
poskytnutí prost edk z ERDF a prohlášení o spolufinancování, které v rámci
žádosti každý partner podepsal
Bude okamžit reagovat na veškeré požadavky orgán realizujících iniciativu ES
INTERREG IIIC Východní zóna. Bude dodržovat evropskou a národní legislativu.

4. V p ípad , že hlavní partner neobdrží z jakýchkoli p í in platbu nebo platby od
platebního orgánu iniciativy ES INTERREG IIIC Východní zóna, a koli o tuto platba
nebo platby bylo ádn požádáno podle Smlouvy o finan ní podpo e INTERREG IIIC
Východní smlouva , je hlavní partner oprávn n poté, kdy na tuto možnost upozorní
ídící orgán, odstoupit od této smlouvy. V takovém p ípad nemá žádný z partner
proti hlavnímu partnerovi nárok na náhradu škody.

§4
Závazek
1. Každý partner, v etn hlavního partnera, se zavazuje ostatním partner m, že je
odškodní za jakékoliv závazky, škody a náklady plynoucí jim z nedodržování jeho
povinností a závazk stanovených v této dohod a jejích p ílohách.
2. Žádná ze stran nebude odpov dná za nespln ní svých závazk podle této dohody
v p ípad zásahu vyšší moci. V takovém p ípad musí postižený partner okamžit o
zásahu vyšší moci písemn informovat ostatní partnery projektu.
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§5
Rozpo et a finan ní ízení, ú etní zásady
1. Hlavní partner je jedinou stranou odpov dnou ídicímu orgánu a ídícímu výboru
iniciativy ES INTERREG IIIC Východní zóna za finan ní ízení a rozpo et projektu.
Hlavní partner bude odpov dný za realizaci a p evod plateb svým partner m a za
žádosti o p esuny finan ních prost edk mezi jednotlivými ádky rozpo tu podle
definice ve Smlouv o poskytnutí prost edk z ERDF. V p ípad jakéhokoliv
finan ního nároku jednotlivých partner následujícího po proplacení prost edk
hlavnímu partnerovi, zaplatí hlavní partner neprodlen ástky p id lené jednotlivým
partner m formou bankovního p evodu. Z t chto ástek se nebudou realizovat
žádné odpo ty ani zádržné ástky i jiné specifické poplatky.
2. Hlavní partner musí zajistit správnost ú etnictví a finan ních zpráv a dokument
sestavovaných partnery. Hlavní partner m že za tímto ú elem požadovat od
partner další informace, dokumenty a d kazy.
3. Každý partner nese odpov dnost za sv j rozpo et do výše, ve které se podílí na
projektu, a zavazuje se uvolnit svou ást prost edk , kterými se podílí na
spolufinancování projektu.
4. Každý partner se zavazuje vést odd lené ú etnictví ve vztahu k financím
p íslušejícím projektu podle definice v § 1. Na t chto ú tech bude pro ú ely
registrace uvedena v Eurech (EUR; €) celková ástka výdaj (náklad ) a p íjm
(zisku) z projektu.
5. Ú etní zprávy nebo jiné dokumenty, v etn kopií všech d kazních materiál (faktur,
nabídkových dokument , bankovních výpis apod.), budou p edkládány hlavnímu
partnerovi nebo orgánu za tímto ú elem jmenovanému, podle asového plánu a
požadavk stanovených hlavním partnerem. Partne i jsou povinni nechávat si
provád t audit svého ú etnictví auditorem nezávislým na innostech spojených
s projektem. Zprávu auditora jsou povinni p edložit hlavnímu partnerovi vždy
spole n s pololetní finan ní zprávou (Finance Report).
6. V p ípad nedostatku d kaz nebo nespln ní pravidel prokazatelnosti výdaj
požádá hlavní partner ostatní partnery o p epsání p edložených finan ních zpráv.
V p ípad opakovaného nespln ní daných pravidel bude mít hlavní partner nárok
odep ít proplacení výdaj nárokovaných partnerem. V takovém p ípad je hlavní
partner povinen informovat dot eného partnera o odmítnutí úhrady výdaj a o
d vodech tohoto odmítnutí; dále je t eba o tomtéž informovat ídicí orgán /spole ný
technický sekretariát iniciativy ES "INTERREG IIIC Východní zóna.

§6
Modifikace pracovního plánu a p esuny financí mezi položkami rozpo tu
1. P ed žádostí o p esun celkových náklad podle schválené žádosti z jednoho ádku
rozpo tu na jiný podle Smlouvy o poskytnutí prost edk z ERDF musí hlavní partner
získat souhlas ostatních svých partner .
2. Jakoukoliv žádost o dopln ní nebo zm nu Smlouvy o poskytnutí prost edk z ERDF
p edloženou hlavním partnerem spole nému technickému sekretariátu / ídicímu
orgánu iniciativy ES INTERREG IIIC Východní zóna musí schválit partne i projektu
p edem.
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§7
Metoda stanovená pro p epo et K a cizí m ny na Eur
1. Partner projektu p evádí své výdaje z národní m ny do Euro. Ve finan ní zpráv
používá partner tyto ástky vyjád ené v Euro.
2. Pro p epo et se použije šestim sí ní pr m rný kurz (za dané období) vypo tený na
základ pr m rných m sí ních sm nných kurz .
3. Pr m rné m sí ní sm nné kurzy stanovené Evropskou Komisí jsou uve ejn ny na
adrese: http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/en/catalog.htm

§8
Zprávy
1. Každý partner se zavazuje poskytnout hlavnímu partnerovi neprodlen informace
pot ebné pro sestavení zpráv o postupu a dalších specifických dokument
požadovaných ídicím orgánem / spole ným technickým sekretariátem iniciativy ES
INTERREG IIIC Východní zóna nebo jinými orgány realizujícími iniciativu ES; p itom
bude dodržovat období pro podávání zpráv stanovená ve Smlouv o poskytnutí
prost edk z ERDF a pokyny ve formulá ích pro podávání zpráv.
2. Hlavní partner bude pravideln posílat všem partner m kopie zpráv o postupu
p edkládaných ídicímu orgánu / spole nému technickému sekretariátu iniciativy ES
INTERREG IIIC Východní zóna a pravideln informovat partnery o všech d ležitých
sd leních vym ovaných mezi hlavním partnerem a orgány realizujícími iniciativu
ES.

§9
Informace a publicita
1. Hlavní partner a ostatní partne i spole n sestaví do konce roku 2005 komunika ní
plán, který zajistí adekvátní propagaci projektu jak sm rem k potenciálním
p íjemc m tak sm rem k široké ve ejnosti.
2. Veškerá oznámení nebo publikace, které budou sou ástí projektu, v etn oznámení
na konferencích nebo seminá ích, musí uvád t, že projekt obdržel p ísp vek ze
zdroj iniciativy ES INTERREG IIIC Východní zóna. V každém p ípad musí lenské
státy ve vztahu k pomoci poskytované ze Strukturních fond dodržovat Na ízení
Komise (ES) . 1159/2000 ze dne 30. kv tna 2000 o opat eních týkajících se
informovanosti a publicity.
3. Partne i berou na v domí, že ídicí orgán / spole ný technický sekretariát budou mít
právo v rámci iniciativy ES INTERREG IIIC Východní zóna publikovat v jakékoliv
podob a na jakémkoliv médiu v etn Internetu tyto informace:
Jméno hlavního partnera a jeho partner ,
Ú el p ísp vku,
Výši poskytnuté ástky/dotace a podíl celkových náklad projektu hrazených
z této dotace,
Geografickou polohu projektu,
Zprávy o postupu v etn záv re né zprávy,
Zda a jak byl projekt d íve publikován.
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§ 10
D v rnost
1. I když povaha realizace projektu je ve ejná, ást informací vym ovaných v jejím
rámci mezi hlavním partnerem a jeho partnery, mezi partnery samotnými a orgány
realizujícími iniciativu ES m že být d v rné povahy. Za d v rné budou považovány
jen dokumenty a další prvky výslovn opat ené ozna ením „d v rné“.
2. Hlavní partner a jeho partne i se zavazují u init všechna pot ebná opat ení, aby
všichni jejich zam stnanci provád jící práce na projektu respektovali d v rnost
informací a neší ili je, nesd lovali je t etím stranám ani jich jinak nevyužívali bez
p edchozího písemného souhlasu hlavního partnera a instituce, která informace
poskytla.
3. Toto ustanovení o d v rnosti z stane v platnosti ješt po dobu dvou let od ukon ení
platnosti této dohody.

§ 11
Spolupráce se t etími stranami, delegování pravomocí a outsourcing
1. V p ípad
spolupráce se t etími stranami, delegování ásti inností nebo
outsourcingu z stanou partne i jedinými odpov dnými osobami zodpovídajícími
hlavnímu partnerovi a jeho prost ednictvím orgán m realizujícím iniciativu ES, pokud
jde o závazek plnit povinnosti podle podmínek stanovených touto dohodou, v etn
jejích p íloh.
2. Hlavní partner bude bezodkladn informován partnery o p edm tu a smluvních
stranách každé smlouvy uzav ené mezi partnerem a t etí stranou.

§ 12
P evod, právní následnictví
1. Ani hlavní partner ani jeho partne i nemají právo p evád t svá práva a povinnosti
podle této dohody bez p edchozího souhlasu ostatních smluvních stran této dohody.
2. Strany této smlouvy jsou si v domy obsahu ustanovení Smlouvy o poskytnutí
prost edk z ERDF, podle které smí hlavní partner p evád t svá práva a povinnosti
stanovené ve Smlouv o poskytnutí prost edk z ERDF pouze po p edchozím
písemném souhlasu ídicího orgánu a ídícího výboru iniciativy ES INTERREG IIIC
Východní zóna.
3. V p ípad právního nástupnictví je hlavní partner nebo dot ený partner povinen
p evést všechna svá práva a povinnosti podle této smlouvy na svého právního
nástupce.
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§ 13
Nespln ní povinností nebo zpožd ní
1. Každý partner je povinen ihned informovat hlavního partnera a poskytnout mu
všechny podrobnosti v p ípad událostí, které by mohly ohrozit realizaci projektu.
2. Pokud se n který z partner dostane do prodlení, hlavní partner ho upomene a
požádá ho, aby prodlení napravil v rozumném termínu o maximální délce jeden
m síc. Hlavní partner vyvine veškeré pot ebné úsilí pro vy ešení problém partner
tím, že je bude kontaktovat v etn vyhledání pomoci u spole ného technického
sekretariátu nebo ídicího orgánu iniciativy ES INTERREG IIIC Východní zóna.
3. Pokud by prodlení nebo nepln ní povinností na stran n kterého partnera
pokra ovalo, m že se hlavní partner rozhodnout vylou it doty ného partnera
z projektu, se souhlasem ídícího výboru iniciativy ES INTERREG IIIC Východní
zóna, který bude získán prost ednictvím Spole ného technického sekretariátu (JTS)
INTERREG IIIC Východní zóna Víde .
4. JTS INTERREG IIIC Východní zóna bude neprodlen informován o každém p ípad ,
kdy se hlavní partner rozhodne vylou it n kterého ze svých partner z projektu.
5. Vylou ený partner je povinen vrátit neprodlen hlavnímu partnerovi veškeré finan ní
ástky obdržené v rámci programu, o kterých ke dni vylou ení nem že prokázat, že
byly použity na realizaci projektu podle pravidel uznatelných náklad .
6. Pokud partner nepln ním svých povinností zp sobí d sledky pro financování
projektu jako celku, m že hlavní partner požadovat kompenzaci pokrývající dot enou
ástku.

§ 14
Požadavek na vrácení fond vznesený ídicím orgánem INTERREG IIIC
Pokud ídicí orgán iniciativy ES INTERREG IIIC Východní zóna podle ustanovení
Smlouvy o poskytnutí prost edk z ERDF požádá o vrácení již p evedeného p ísp vku,
každý z partner je povinen p evést sv j podíl na vracené ástce hlavnímu partnerovi.
Hlavní partner pak neprodlen p edloží dopis, kterým ídicí orgán potvrdil nárok na
vrácení p ísp vku, s uvedením ástky, kterou by m l každý z partner vrátit. Tato
splátka bude splatná do dvou týdn od upozorn ní hlavního partnera. ástka vraceného
p ísp vku bude úro ena a analogicky na ni budou platit ustanovení Smlouvy o
poskytnutí prost edk z ERDF.

§ 15
Spory mezi partnery
1. Pokud mezi partnery projektu vznikne spor, je každý partner povinen p edložit tento
spor skupin (ustavená partnerstvím) k dosažení smírného ešení.
2. Hlavní partner uv domí o tomto sporu ostatní partnery a m že z vlastní iniciativy
nebo na požádání n kterého z partner požádat o radu ídicí orgán / spole ný
technický sekretariát iniciativy ES INTERREG IIIC Východní zóna.
3. Pokud nebude možný kompromis zprost edkovaný skupinou (ustavená
partnerstvím), každý partner bude povinen požadovat a p ijmout rozhod í ízení
Partnership Agreement „ReRegions“
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realizované ad hoc sestaveným sborem rozhodc po požádání o radu ídicí orgán /
spole ný technický sekretariát iniciativy ES INTERREG IIIC Východní zóna
prost ednictvím hlavního partnera. Tento sbor rozhodc se bude skládat ze 3 len
r zných zemí partner projektu, z nichž jedna bude zemí partnera ve sporu,
jmenovaných výborem. Pokud výbor nejmenuje všechny odborné rozhodce do
jednoho m síce od požadavku hlavního partnera rozhodnout o tomto jmenování,
bude moci hlavní partner jmenovat všechny 3 odborné rozhodce. V takovém p ípad
bude na jednání rozhod ího sboru dohlížet jmenovaný len ídicího orgánu /
spole ného technického sekretariátu.
4. Každý partner bude povinen p ijmout a aplikovat rozhodnutí rozhod ího tribunálu
podle dohodnutého práva a ve shod s ustanovením práva Spole enství.

§ 16
Pracovní jazyky
Pracovním jazykem partnerství bude angli tina. Veškeré oficiální interní dokumenty
projektu budou k dispozici v jazyce Smlouvy o poskytnutí prost edk z ERDF.

§ 17
Rozhodné právo, jazyky p eklad
1. Tato dohoda se ídí eským právem.
2. V p ípad p ekladu této dohody a jejích p íloh bude pro význam dohody rozhodující
originální anglická verze.

§ 18
Neplatnost
Pokud se kterékoliv ustanovení této dohody stane neplatným, neú inným nebo
nevymahatelným, vcelku nebo z ásti, zavazují se strany této dohody nahradit neú inné
ustanovení ú inným, které bude co nejblíže p vodnímu smyslu neú inného ustanovení.

§ 19
Zm ny a dodatky
1. Tuto dohodu lze m nit pouze písemn prost ednictvím dodatk , které budou za tímto
ú elem podepsány všemi zú astn nými stranami.
2. Modifikace projektu (nap . asového plánu nebo rozpo tu), které byly schváleny
ídícím výborem iniciativy ES INTERREG IIIC Východní zóna, lze provád t bez
dodatk ke smlouv .

§ 20
Proml ení
Právní záležitosti vzniklé na základ této dohody mohou být p edloženy soudu
nejpozd ji do t í let od vzniku nároku. V p ípad soudní p e týkající se nároku na vrácení
ástek se aplikuje období t í let od data posledního p evodu prost edk .
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§ 21
Sídlo
1. Pro ú ely této dohody si strany neodvolateln vyberou za své sídlo adresu uvedenou
v p íloze 1 žádosti (p íloha 1 této dohody), kam bude možno zákonn doru ovat
veškerá oficiální sd lení.
2. Veškeré zm ny sídla budou oznámeny hlavnímu partnerovi do 15 dn
zm ny adresy doporu eným dopisem.

Sepsáno v Ústí nad Labem dne .................. 2005,

od data

eská republika

Hlavní partner .1 – Ji í Šulc
Krajský ú ad Ústeckého kraje
Datum: ...................................

Podpis: ......................................

Partner . 2 - Prof. Andrzej Korbel
AGH University of Science and Technology
Datum: ...................................

Podpis: ......................................

Partner . 3 - Javier Cuesta Menéndez
Oviedo Official Chamber of Commerce
Datum: ...................................

Podpis: ......................................

Partner . 4 - Spyridon Ioakimidis
Environmental Centre of Kozani
Datum: ...................................

Podpis: ......................................

Partner . 5 - Andreadis Iordamis
Prefecture of Kozani
Datum: ...................................

Podpis: ......................................

Partner . 6 - Nick Lyth
Recycling Institute
Datum: ...................................

Podpis: ......................................

Partner . 7 - Harri Reiche
District Burgenland
Datum: ...................................
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Příloha č. 6 k usnesení č. 16/7Z/2005

Návrh rozdělení státní dotace v "Programu regenerace městských památkových rezervací a zón" na rok 2005 - 2. část
včetně rozpočtového opatření

Příjmy

příspěvek

Rezerva
Výdaje

vlastník,adresa
1 Lenka a Jiří Wagnerovi,
2 Marie a Miroslav Jobákovi,
3 Kohoutová Drahomíra,
4 Zastupitelstvo:
5 Město Teplice, nám.Svobody 2, 415 95 Teplice

928 952,00

kulturní památka

druh obnovy

Hošťálkovo 68, Žatec
Žižkovo 87, Žatec

příspěvek

§
3322

§

položka

UZ

5901 34054

položka

UZ

oprava střechy a fasády
rekonstrukce dvora a fasády
obnova fasády a výměna
dům v ul. Beneše z Loun 51,Lounystřeš.krytiny

30 000,00
30 000,00

3322
3322

5493 34054
5493 34054

199 999,00

3322

5493 34054

knihovna, Lipová 796, Teplice

200 000,00

3322

5321 34054

459 999,00
468 953,00

3322

5901 34054

oprava fasády a izolace

6
7 Výdaje celkem
Rezerva
Dne 10.8.2005
Zpracovala:
Mgr.Jana Kuráňová - vedoucí oddělení památkové péče odboru KP
Ekonomická spolupráce:
Olszárová Jaroslava - oddělení přestupků a ekonomiky odboru KP
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1. Základní priority Ústeckého kraje pro financování z dotací EU
v období 2007-2013
1.1.
•
•
•

•

•
•

1.2.
•

•
•
•

1.3.
•
•
•

Dopravní infrastruktura
Zlepšení kvality silnic 2. a 3. třídy – přímá kompetence kraje.
Rekonstrukce silničních mostů – přímá kompetence kraje.
Posílení koncepčních, koordinačních a vlivových záležitostí v souladu s výstavbou
dálnic a rychlostních komunikací (D8, R7, I/13) – nepřímá kompetence kraje. Kraj by
měl usilovat o urychlenou dostavbu dálnice D8 v plném rozsahu, o zvýšení priority
rychlostí komunikace R7 v plném profilu i rozsahu a vyvinout iniciativu, aby silnice
I/13 v úsecích se čtyřmi pruhy získala rovněž statut rychlostní komunikace, čímž by se
podstatně zvýšila atraktivnost dotčeného území (valná část úseku Teplice – Most a
Most Chomutov; po dokončení rychlostní komunikace R7 v okolí Chomutova by
statut rychlostní komunikace R13 představoval atraktivní dálniční spojnici mezi D8 a
R7).
Posílení dopravní obslužnosti v závislosti na poptávce (předejít nevyužívání určitých
spojů, současně umožnit důstojné a kultivované cestování v čase dopravní špičky). Pro
tento účel dále využít potenciálu železniční dopravy – cílené dopravní spojení a
obslužnost v rámci aglomerace – pravidelnost a stabilita jízdních řádů.
Posílení místní přeshraniční dopravy formou podpory dopravní infrastruktury –
maximální posílení hraničních přechodů a jejich adekvátních silničního napojení;
podpora dopravní obslužnosti autobusy, vlaky a loděmi.
Podpora systému cyklostezek v cílené součinnosti s Karlovarským krajem,
Středočeským krajem, Libereckým krajem a Spolkovou zemí Sasko.

Podpora inovací v podnikání
Zajištění úzké propojenosti mezi výzkumnými a inovačními centry a místy (poles of
excellence; centres of excellence) a sférami jejich aplikace – flexibilní transfer knowhow a technologií. Univerzita Jana Evangelisty Turkyně (UJEP) – základ
technologického-inovačního parku.
Vznik klastrů malých a středních podniků a inovačních center.
Podpora regionální přeshraniční a mezinárodní spolupráce; regionální partnerství a
výměna poznatků a zkušeností a získávání inspirací z rozvoje inovací.
Informační funkce v oblasti inovací; dispozice jednotným regionálním informačním
místem, kde budou všechny podniky, zejména malé a střední mít k dispozici výlučné a
srozumitelné a prakticky použitelné informace o inovacích a jejich potenciálu
(informační a komunikační technologie, výzkumná infrastruktura, investice do
lidského kapitálu v oblastech s významným růstovým potenciálem).

Rozvoj lidských zdrojů
Propojení školských a vzdělávacích institucí s podnikatelským sektorem v oblasti
výzkumu a inovací.
Užší propojení školských a vzdělávacích institucí s hvězdárnou, muzeem, galeriemi,
vědeckou knihovnou – stát se součástí výukového procesu.
Rekvalifikace. Program celoživotního profesního vzdělávání.
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•

Přeshraniční výměna v rámci vzdělávacího procesu. Partnerství se vzdělávacími
institucemi v Sasku a dalších partnerských regionech i obcích v rámci EU.

Cílem ÚK v dlouhodobém horizontu je na prvním místě zvýšení HDP v ÚK. Tento
ekonomický ukazatel je v současné době v ÚK jedním z nejnižších v celé ČR. Prvořadým
zájmem vedení ÚK by měla být změna ve vývoji HDP v ÚK ve vztahu nejen k ČR, ale celé
EU. Výše uvedené tři priority jsou vybrány především s ohledem na jejich přímý vliv na růst
HDP v ÚK. Další, níže uvedené oblasti jsou uvedeny pouze jako vhodné.

2. Další vhodné oblasti pro financování
2.1.
•
•
•
•
•

2.2.
•
•
•
•
•
•

2.3.

Zdraví a sociální záležitosti
Zdravý kraj České republiky –Ústecký kraj – Zesílená role zdravotní prevence a
osvěty (Již v přípravě).
Zlepšení kvality péče a vybavenosti nemocnic, ústavů sociální péče, domovů
důchodců, dětských domovů – jejich modernizace a rekonstrukce zařízení.
Aplikace postupů omezujících požívání drog a nadměrný alkoholismus a kouření.
Vzdělávací systémy zaměstnanců zdravotnických a sociálních zařízení – inspirace
zahraničními zkušenostmi a možnost výměnných vzdělávacích a praktických pobytů
v zahraničí.
Nalézání synergií ve zdravotní a sociální politice mezi institucemi a zařízeními
v rámci kraje – přebírání pozitivních zkušeností.

Životní prostředí
Odpadové hospodářství.
Završení plynofikace.
Podpora obnovitelných energetických zdrojů.
Osvěta.
Vzdělávání.
Systém sankcí.

Další oblasti pro financování

Například: cestovní ruch; přeshraniční spolupráce, pokud nejsou tyto oblasti zahrnuty dílčím
způsobem do předchozích vymezených priorit.
•
•
•

Vymezení jasných kompetencí pro zvláštní školy.
Podpora partnerství měst a obcí v rámci EU.
Podpora rozvoje kulturních, technických a přírodních památek a obdobného dědictví.
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Úplné znění stanov společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.
ve znění schválených změn

STANOVY

akciové společnosti

IDS Ústeckého kraje, a.s.

PREAMBULE
VE SNAZE zajistit zefektivnění organizace veřejné hromadné dopravy na území Ústeckého kraje
formou moderního integrovaného dopravního systému,
NAVAZUJÍC na existující a osvědčené systémy v rámci České republiky a
VYUŽÍVAJÍC veškerých dosažitelných informací a zkušeností získaných při organizaci dopravy na
území České republiky a Evropské unie
ROZHODLO
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném
znění
o založení této
Akciové společnosti
jako koordinátora dopravní obslužnosti a integrovaného dopravního systému veřejné osobní dopravy
Ústeckého kraje, v jejíž cílové akcionářské struktuře bude s trvalou většinou 51 % zastoupen Ústecký kraj
a kromě Ústeckého kraje i Severočeského sdružení obcí do rozsahu 49% podílu na základním kapitálu
společnosti.

Stanovy společnosti
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ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Založení a vznik akciové společnosti

(1)

O založení společnosti rozhodlo zastupitelstvo Ústeckého kraje podle ustanovení § 35 odst. 2 zák.
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění.

(2)

Akciová společnost IDS Ústeckého kraje, a. s. byla založena rozhodnutím jediného zakladatele bez
veřejné nabídky k upisování akcií ve smyslu ustanovení § 172 a násl. zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen ObchZ) podle zakladatelské listiny ze dne
9.10.2003.

(3)

Akciová společnost IDS Ústeckého kraje, a.s. vznikne dnem zápisu do obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.
Článek 2
Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti

(1)

Obchodní firma společnosti zní: IDS Ústeckého kraje, a.s. (dále jen Společnost).

(2)

Sídlo Společnosti: Trmice.

(3)

Společnost byla založena na dobu neurčitou.
Článek 3
Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

zpracování dat, služby databank, správa sítí
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
činnost technických poradců v oblasti dopravy,
reklamní činnost a marketing,
zprostředkování služeb,
činnost informačních a zpravodajských kanceláří,
poskytování technických služeb,
zprostředkování obchodu,
inženýrská činnost v investiční výstavbě,
technická činnost v dopravě,
realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí,
pronájem a půjčování věcí movitých,
činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
silniční motorová doprava osobní.

Stanovy společnosti
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ČÁST II.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE
Článek 4
Výše základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií
(1)

Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,-Kč (slovy: dvamilióny korun českých) a je rozdělen na
2.000 ks (slovy: dvatisíce kusů) listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
(slovy: jedentisíc korun českých).

(2)

Emisní kurs všech vydaných akcií, který je roven jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000,- Kč na
jednu akcii, bude ke dni vzniku Společnosti zcela splacen formou peněžitého vkladu jediného
zakladatele.
Článek 5
Akcie - obecná ustanovení

(1)

Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle
zákona a podle těchto stanov na řízení Společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku
Společnosti.

(2)

Společnost vede seznam akcionářů, jehož obsahové náležitosti určuje zákon.
Článek 6
Vydání a převod akcií

(1)

Akcie jsou vydány jako hromadná listina. Hromadná listina nemůže znít na více nabyvatelů a práva
spojená s akciemi nemohou být převodem dělena na podíly.

(2)

Vlastník hromadné listiny má právo, aby mu společnost do 60 dnů od obdržení písemné žádosti
vyměnila hromadnou listinu za jiné hromadné listiny nebo jednotlivé akcie. Na výměnu hromadné
listiny za zaknihované akcie se vztahují přiměřeně ustanovení zvláštního právního předpisu.

(3)

Akcie na jméno jsou převoditelné rubopisem
a) na jiného akcionáře,
b) na třetí osoby,
vždy však pouze na písemnou žádost akcionáře a po předchozím souhlasu valné hromady uděleném
dvoutřetinovou většinou všech akcionářů.

(4)

Akcionář v písemné žádosti o souhlas s převodem akcií podle předchozího odstavce současně
uvede, zda má být hromadná listina vyměněna za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie.
Právo vlastníka hromadné listiny podle odstavce 2 tím není dotčeno.

(5)

Valná hromada je povinna odmítnout souhlas s převodem akcií v případě, že převodem akcií na
jiného akcionáře nebo na třetí osobu by došlo k jinému procentuálnímu zastoupení jednotlivých
skupin akcionářů oproti maximálnímu podílu uvedenému v preambuli těchto stanov.

(6)

K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře
v seznamu akcionářů vedeném Společností.
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Článek 7
Samostatně převoditelná práva
(1)

Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená.

(2)

Samostatně lze převádět právo na výplatu dividendy, přednostní právo na upisování akcií, právo na
vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií (dále jen "samostatně převoditelné
právo").

(3)

Samostatně převoditelné právo se převádí smlouvou o postoupení pohledávky.
Článek 8
Nabývání vlastních akcií

Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat jí vydané zatímní listy nebo akcie, jen
pokud to zákon dovoluje.

ČÁST III.
AKCIONÁŘI
Článek 9
Práva akcionářů
(1)

Akcionář má:
a) právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu) pokud bude vytvořen a který valná hromada
schválila k rozdělení; podíl na zisku akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií
k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíl zisku;
b) právo účastnit se podle příslušného zákona a těchto stanov na likvidačním zůstatku při zániku
Společnosti,
c) právo účastnit se způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami na řízení Společnosti,
d) právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí
týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy
a protinávrhy; Hlasovací právo je spojeno s akcií,
e) právo na vydání kopie zápisu nebo jeho části z jakéhokoliv jednání valné hromady Společnosti
za celou dobu existence Společnosti,
f) v případě, že na programu valné hromady má být změna stanov Společnosti, právo vyžádat si
kopii návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí,
g) přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního
kapitálu,
h) v případě fúze Společnosti další práva přiznaná mu zákonem.

(2)

Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5 % základního kapitálu
mohou:
a) požadovat na představenstvu svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených
záležitostí, a to zákonným postupem,
b) požadovat na představenstvu, aby zařadilo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné
hromady; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo po uveřejnění
oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve
lhůtě do 10 dnů před konáním valné hromady způsobem určeným těmito stanovami pro svolání
valné hromady; jestliže takové uveřejnění není možné, lze určenou záležitost na pořad jednání
valné hromady zařadit jen za účasti a souhlasu všech akcionářů Společnosti,
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c) požadovat, aby dozorčí rada přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech
určených v žádosti,
d) požadovat, aby dozorčí rada uplatnila právo na náhradu škody, které má Společnost vůči členovi
představenstva,
e) požadovat, aby představenstvo podalo žalobu na splacení emisního kursu akcií proti
akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením,
f) požádat soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou
a osobami.
(3)

Pokud dozorčí rada nebo představenstvo bez zbytečného odkladu nesplní žádost akcionáře, resp.
akcionářů, dle předchozího odstavce, mohou tito akcionáři uplatnit právo na náhradu škody nebo na
splacení emisního kursu akcií jménem Společnosti sami.

(4)

Každý akcionář, člen představenstva, likvidátor, správce konkursní podstaty, vyrovnávací správce
nebo člen dozorčí rady může požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud
je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li toto právo uplatněno do 3 měsíců ode dne
konání valné hromady nebo, pokud nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání
valné hromady, zaniká.
Článek 10
Povinnosti akcionářů

(1)

Akcionář, vlastník akcií na jméno, je povinen Společnosti neprodleně hlásit jakoukoliv změnu
některého z údajů, které jsou zapisovány do seznamu akcionářů; tyto změny jsou vůči Společnosti
účinné dnem, kdy se o nich dozvěděla od akcionáře, jehož se změna týká.

(2)

Akcionáři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech ekonomických, technických, obchodních,
právních, služebních a společenských údajích a informacích, analýzách, rozborech a dalších
výstupech které vyplynou z činnosti Společnosti a o akcionářském složení a kapitálové struktuře
Společnosti; tyto skutečnosti, pokud nejsou veřejně známé, lze sdělit třetím osobám nebo je jinak
zveřejnit jen po předchozí vzájemné jednomyslné dohodě akcionářů a dohodnutým způsobem.

ČÁST IV.
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Článek 11
Druhy orgánů Společnosti
Orgány Společnosti jsou:
a) valná hromada,
b) představenstvo,
c) dozorčí rada.
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Oddíl A
VALNÁ HROMADA
Článek 12
Působnost valné hromady
(1)

Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně
nebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen "přítomný akcionář"). Zástupcem
akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti.

(2)

Do působnosti valné hromady náleží:
a) rozhodování o změně stanov Společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního
kapitálu představenstvem dle § 210 ObchZ nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných
právních skutečností,
b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210
ObchZ či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na
splacení emisního kursu,
c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 ObchZ,
d) o nepeněžitých vkladech,
e) volba a odvolávání členů představenstva,
f) volba a odvolávání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných
podle § 200 ObchZ,
g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem
stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, výplatě
dividend, jejich splatnosti a místě výplaty, jakož i o úhradě nákladů na výplatu dividend, nebo
o úhradě ztráty a stanovení tantiém; schválení výroční zprávy a projednání zprávy auditora,
h) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a rozhodování o výplatě
tantiém, jakož i o jejich splatnosti,
i) rozhodování o kótaci účastnických cenných papírů Společnosti podle zvláštního právního
předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na veřejném trhu,
j) schválení projektu rozdělení společnosti,
k) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení
výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně
právní formy Společnosti,
m) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho
nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
n) schválení jednání učiněných jménem Společnosti do jejího vzniku podle § 64 ObchZ,
o) schválení ovládací smlouvy (§ 190b ObchZ), smlouvy o převodu zisku (§ 190a ObchZ)
a smlouvy o tichém společenství a jejich změn nebo zrušení.

(3)

Valné hromadě je dále vyhrazeno rozhodovat o:
a) souhlasu s převodem akcií podle čl. 6 těchto stanov,
b) uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru,
c) smlouvách o převzetí dluhu, přistoupení k dluhu a o převzetí závazku,
d) o prominutí dluhu, o vzdání se práva, o zápočtu pohledávek, pokud výše dluhu, hodnota práva
nebo pohledávky přesahuje 50.000,- Kč,
e) odepisování pohledávek nad 50.000,- Kč,
f) uzavírání leasingových smluv,
g) převodech nemovitostí a jejich zatěžování právy třetích osob,
h) darech movitých věcí včetně peněz fyzickým a právnickým osobám v hodnotě nad 10.000,--Kč,
i) zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami a o zřízení jiných fondů a zásadách
jejich použití,

Stanovy společnosti

6/22

Stanovy
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

IDS Ústeckého kraje, a.s
nabývání a pozbývání účasti na jiných obchodních společnostech a družstvech, vstupech do
sdružení nebo nadací,
nabytí vlastních akcií,
o souhlasu s uzavřením smlouvy dle § 196a ObchZ,
koncepci podnikatelské činnosti Společnosti a o jejích změnách,
schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,
způsobu krytí ztrát Společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i dodatečné
schválení použití rezervního fondu,
rozšíření zákazu konkurence,
řešení sporů mezi ostatními orgány Společnosti,
schválení smlouvy o výkonu funkce,
poskytnutí plnění členu orgánu Společnosti,
dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do její působnosti; valná hromada si
nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo stanovy a není
oprávněna dávat představenstvu společnosti pokyny týkající se obchodního vedení společnosti.

(4)

Valná hromada zpravidla rozhoduje prostou většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.
V případech stanovených v ObchZ nebo uvedených ve stanovách se vyžaduje vyšší kvorum, tzv.
kvalifikovaná většina. O rozhodnutích valné hromady činěných kvalifikovanou většinou musí být
pořízen notářský zápis.

(5)

O záležitostech podle odst. 2 písm. a), b) a c), o zrušení Společnosti s likvidací a návrhu rozdělení
likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada dvěma třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů.
Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas
dvou třetin (2/3) přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo
nichž byly vydány zatímní listy.

(6)

K rozhodnutí podle odst. 3 písm. a) tohoto článku je třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech
akcionářů.

(7)

K rozhodnutí valné hromady o změně a druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým
druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o jejich vyřazení z obchodování na
veřejném trhu akcií se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů
majících tyto akcie.

(8)

O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a
obchodního zákoníku, o schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich
změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi
čtvrtinami (3/4) hlasů přítomných akcionářů. Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se
k rozhodnutí valné hromady i souhlas tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů u každého druhu
akcie.

(9)

K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se
mají spojit.

(10) O rozhodnutích podle odstavců 4 až 7 musí být pořízen notářský zápis.
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Článek 13
Svolání valné hromady
(1)

Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za rok a svolává ji představenstvo, popřípadě člen
představenstva, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo
a zákon stanoví povinnost tuto valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není
dlouhodobě schopno se usnášet, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předchozího
účetního období; mimo řádnou valnou hromadu může též svolat dozorčí rada, jestliže to vyžadují
zájmy Společnosti; v případě, že by jednání mimořádné valné hromady bylo svoláno oběma orgány
na stejný den, je rozhodné svolání provedené představenstvem.

(2)

Valná hromada se svolává pozvánkou, která musí být zaslána všem akcionářům, kteří vlastní akcie
na jméno na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, nejméně 30 dnů před
stanoveným termínem konání valné hromady; mimořádnou valnou hromadu svolanou podle ust. §
181 ObchZ lze svolat obdobně pozvánkou, nejméně však 15 dnů před stanoveným termínem konání
mimořádné valné hromady.

(3)

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
a) firmu a sídlo Společnosti,
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
d) pořad jednání valné hromady,
e) v případě, že na pořadu jednání valné hromady má být změna stanov Společnosti, musí
pozvánka charakterizovat podstatu navrhovaných změn a informace pro akcionáře o možnosti
nahlédnutí v sídle Společnosti do návrhu změn stanov a možnosti vyžádání si kopie návrhu
změn stanov na svůj náklad,
f) v případě, že na pořadu jednání valné hromady má být zvýšení základního kapitálu, musí
pozvánka obsahovat náležitosti podle ust. § 202 odst. 2 ObchZ; v případě snížení základního
kapitálu je obsah pozvánky určen ust. § 212 ObchZ,
g) upozornění akcionářům, kde se mohou seznámit s příslušnými dokumenty, které mají být na
valné hromadě projednávány (např.: účetní závěrky, výroční zpráva, zpráva auditora, zpráva
o vztazích mezi propojenými osobami, apod.),
h) další náležitosti, stanoví-li tak zákon,
i) označení orgánu, který valnou hromadu svolává, uvedení jmen, příjmení a funkcí osob
svolávajících valnou hromadu a jejich podpis.

(4)

Náhradní valnou hromadu lze svolat novou pozvánkou (v obsahu podle čl. 13 odst. 3) nejméně 15
dnů před stanoveným termínem konání náhradní valné hromady.
Článek 14
Zasedání valné hromady

(1)

Valné hromady mají právo se zúčastnit všichni akcionáři osobně nebo v zastoupení zmocněncem na
základě písemné plné moci, která je platná pouze pro jednu valnou hromadu a na které musí být
podpis zmocnitele úředně ověřen.

(2)

Hlasovací práva akcionářů jsou odvozena od počtu akcií, které vlastní; na každých 1.000,- Kč
jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.

(3)

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá
hodnota převyšuje 30 % základního kapitálu Společnosti. Záležitosti, které nebyly do navrhovaného
pořadu jednání valné hromady zařazeny, lze projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem
všech akcionářů Společnosti.
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(4)

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů, jejíž obsahové náležitosti určuje
zákon.

(5)

Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu.
Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v čl. 13
odst. 2, 3 a 4 těchto stanov. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který
byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání
a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení čl. 14 odst. 3 těchto stanov; jednání náhradní valné
hromady se řídí stejnými zásadami jako jednání řádné nebo mimořádné valné hromady.

(6)

Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím pověří
představenstvo. Ten po zahájení valné hromady zkonstatuje přítomnost akcionářů a v případě, že je
valná hromada schopná usnášení, nechá valnou hromadou zvolit předsedu valné hromady,
zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a v případě potřeby i osoby pověřené sčítáním hlasů; jednání
valné hromady dále řídí její zvolený předseda.

(7)

Valná hromada rozhoduje hlasováním, podle zásad uvedených v čl. 12. odst. 3 až 8 těchto stanov;
hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady; je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve
o protinávrhu; hlasuje se v pořadí PRO - PROTI; hlasy, které činí rozdíl mezi počtem přítomných
hlasů a hlasů PRO s hlasy PROTI, se považují za nehlasující s označením ZDRŽELO SE; na valné
hromadě se hlasuje aklamací, ledaže valná hromada rozhodne v jednotlivých případech o hlasování
tajném.

(8)

Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení; zápis
podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé.

(9)

Zápis z valné hromady obsahuje:
a) firmu a sídlo společnosti,
b) místo a dobu konání valné hromady,
c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním
hlasů,
d) popis projednávání jednotlivých bodů programu a závažnějších událostí z průběhu valné
hromady včetně vyslovených prohlášení,
e) rozhodnutí valné hromady s uvedením počtu hlasů pro, proti a počtu nehlasujících,
f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti rozhodnutí valné
hromady, jestliže o to protestující požádá.

(10) K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a listina
přítomných na valné hromadě.
(11) Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů
(prezenční listina) se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
(12) Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady
vykonává tento akcionář podle ust. § 190 ObchZ. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti
valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Forma notářského
zápisu se vyžaduje pouze v případech uvedených v čl. 12 odst. 10 těchto stanov.
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Oddíl B
PŘEDSTAVENSTVO
Článek 15
Působnost představenstva
(1)

Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, které řídí Společnost a jedná jejím jménem vůči
třetím osobám, před soudy a jinými orgány a rozhoduje ve všech otázkách, které nejsou zákonem
a těmito stanovami svěřeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

(2)

Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu
s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva
vůči třetím osobám.

(3)

Představenstvu přísluší zejména:
a) zabezpečuje obchodní vedení a provozní záležitosti Společnosti,
b) vykonávat rozhodnutí valné hromady a tuto svolávat,
c) vykonávat zaměstnavatelská práva,
d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
- návrh koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a návrhy jejích změn,
- návrhy na změnu stanov,
- návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
- řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky,výroční zprávu
a zprávu auditora; informace o místě, termínu a možnosti akcionáře k nahlédnutí do těchto
dokumentů se zasílají akcionářům, majícím akcie na jméno, nejméně 30 dnů před valnou
hromadou, zpravidla v pozvánce na valnou hromadu,
- návrhy na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém,
- roční zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku,
- návrhy na způsob krytí ztrát Společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož
i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu,
- návrhy na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
- návrh na zrušení Společnosti,
- návrhy dalších věcí, jejichž rozhodnutí přísluší valné hromadě,
e) rozhodovat o všech záležitostech, které nepatří do působnosti valné hromady a dozorčí rady,
zejména o:
- stanovení pravidel podnikání, vnitřního řízení a organizace práce Společnosti,
- jmenování, odvolání a odměňování ředitele Společnosti,
- udělování a odvolávání prokury a rozhodovat o odměňování prokuristů,
- nájmu, popř. podnájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i věcí movitých ve
vlastnictví Společnosti,
- použití prostředků z rezervního fondu Společnosti,
- použití prostředků jiných fondů,
f) zabezpečovat:
- řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést obchodní knihy a ostatní doklady
Společnosti a zajišťovat jejich řádnou archivaci,
- vedení seznamu akcionářů,
- plnění povinností Společnosti vůči akcionářům; uvědomuje akcionáře o vypracování zprávy
o vztazích mezi propojenými osobami, kterou připojí k výroční zprávě,
g) plnit povinnosti stanovené zákonem vůči soudům, státním a správním orgánům a obchodnímu
rejstříku,
h) vykonávat další práva a plnit další povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů
a z těchto stanov.
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Článek 16
Složení představenstva, funkční období, odměna
(1)

Představenstvo má čtyři členy, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena
představenstva je čtyřleté. Opakovaná volba za člena představenstva je možná.

(2)

Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období musí
valná hromada Společnosti do 3 měsíců zvolit nového člena představenstva.

(3)

Předsedu představenstva si volí členové představenstva na svém zasedání; zvolený předseda
představenstva se zapíše do obchodního rejstříku.

(4)

Předpoklady členství v představenstvu, odpovědnost člena představenstva za škodu a způsob ručení
upravuje zákon.

(5)

Členovi představenstva náleží za výkon jeho funkce odměna a, pokud tak rozhodne valná hromada,
i podíl na zisku společnosti (tantiéma). O výši rozhoduje valná hromada.
Článek 17
Zasedání představenstva

(1)

Zasedání představenstva se konají dle potřeby (to je mimořádné zasedání), nejméně však jednou za
kalendářní měsíc (to je řádné zasedání).

(2)

Zasedání představenstva svolává jeho předseda pozvánkou odeslanou všem členům představenstva
nejméně 7 dnů předem, která musí obsahovat termín, místo konání a pořad zasedání; zasedání
představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení této lhůty, pokud všichni členové
představenstva v každém jednotlivém případě prohlásí, že na jejím dodržení netrvají. Ustanovení
odst. 9 tohoto článku zůstává nedotčeno.

(3)

Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý
z členů představenstva nebo dozorčí rady.

(4)

Zasedání představenstva se konají zpravidla v sídle Společnosti.

(5)

Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomná většina všech jeho členů.

(6)

Představenstvo rozhoduje ve všech věcech své působnosti nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů s tím, že členové představenstva mají každý po jednom hlasu. V případě rovnosti hlasů,
rozhoduje hlas předsedajícího.

(7)

Zasedání představenstva má právo se zúčastnit s hlasem poradním předseda dozorčí rady
a, nerozhodne-li představenstvo jinak, i ředitel a prokurista společnosti (jsou-li jmenováni);
představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednotlivá zasedání i členy jiných orgánů
Společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo i jiné osoby, které zaváže mlčenlivostí.

(8)

Zasedání představenstva řídí a organizačně zajišťuje jeho předseda, v jeho nepřítomnosti jím
pověřený člen. Pokud není přítomen předseda představenstva a k jeho vedení nebyl nikdo pověřen,
řídí jeho zasedání nejstarší přítomný člen. O zasedání představenstva se pořizuje zápis. V zápise
musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením
představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného platí, že neuvedení
členové hlasovali pro přijetí návrhu usnesení. Zápis podepisují předseda představenstva
a zapisovatel.
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Náklady na zasedání a činnost představenstva nese Společnost.
Článek 18
Rozhodování představenstva mimo zasedání

(1)

V naléhavých případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat rozhodnutí
představenstva per rollam; takovéto rozhodnutí je platné tehdy, jestliže s ním souhlasili všichni
členové představenstva; rozhodnutí per rollam musí být na nejbližším zasedání představenstva
zapsáno do zápisu; jako komunikační prostředky pro jednání v nepřítomnosti jsou pro účely těchto
stanov dohodnuty telefax se zpětným potvrzením převzetí telefaxu, e-mailová pošta s potvrzením
o přijetí nebo doporučený dopis doručený členu představenstva; pokud se obeslaný člen
představenstva ve lhůtě 48 hodin od okamžiku doručení nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí.

(2)

Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje
předseda představenstva.

Oddíl C
DOZORČÍ RADA
Článek 19
Působnost dozorčí rady
(1)

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva, plnění usnesení valné hromady
a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.

(2)

Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu
s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů dozorčí rady
vůči třetím osobám.

(3)

Dozorčí radě přísluší:
a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a usnesení
valné hromady při činnosti Společnosti,
b) přezkoumávat účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku včetně návrhu stanovení výše
a způsobu vyplacení dividend a tantiém a předkládat o tom zprávu valné hromadě, vyjadřovat se
k výroční zprávě a zprávě auditora,
c) přezkoumávat bilance Společnosti sestavované v průběhu roku,
d) svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti a na valné hromadě navrhovat
potřebná opatření,
e) schvalovat (na návrh představenstva společnosti) auditora k ověření účetní závěrky,
f) určit svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu
představenstva,
g) další oprávnění a povinnosti dané jí zákonem, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady.

(4)

Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti
Společnosti a kontrolovat, zda účetní doklady jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda
podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami
a pokyny valné hromady; tato oprávnění přísluší dozorčí radě též jako celku.

(5)

Dozorčí rada je povinná seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
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Článek 20
Složení dozorčí rady, funkční období, odměna

(1)

Dozorčí rada má šest členů. Funkční období členů dozorčí rady je čtyři roky. První funkční období
členů dozorčí rady po vzniku Společnosti činí jeden rok od vzniku Společnosti.

(2)

Členy dozorčí rady volí valná hromada. Bude-li mít Společnost v době volby dozorčí rady více než
50 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, volí jednu třetinu členů dozorčí rady zaměstnanci
a dvě třetiny valná hromada.

(3)

Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí
valná hromada Společnosti, popř. zaměstnanci Společnosti, do 3 měsíců zvolit nového člena dozorčí
rady.

(4)

Dozorčí rada volí svého předsedu, který se tak zapíše do obchodního rejstříku.

(5)

Předpoklady členství v dozorčí radě, odpovědnost člena dozorčí rady za škodu a způsob ručení
upravuje zákon.

(6)

Členovi dozorčí rady náleží za výkon jeho funkce odměna a, rozhodne-li tak valná hromada, i podíl
na zisku společnosti (tantiéma). O výši rozhoduje valná hromada.
Článek 21
Zasedání dozorčí rady

(1)

Zasedání dozorčí rady se konají dle potřeby (to je mimořádné zasedání), nejméně však vždy
v prvním měsíci kalendářního čtvrtletí (to je řádné zasedání).

(2)

Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou odeslanou všem členům dozorčí rady
nejméně 7 dnů předem, která musí obsahovat termín, místo konání a pořad zasedání; zasedání
dozorčí rady se však považuje za platně svolané i bez dodržení této lhůty, pokud všichni členové
dozorčí rady v každém jednotlivém případě prohlásí, že na jejím dodržení netrvají.

(3)

Zasedání dozorčí rady se konají zpravidla v sídle Společnosti.

(4)

Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li přítomná nadpoloviční většina všech jejích členů.

(5)

Dozorčí rada rozhoduje ve všech věcech své působnosti nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(6)

Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její
zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby; pozvaní jsou povinni se zasedání dozorčí rady zúčastnit.

(7)

Zasedání dozorčí rady řídí a organizačně zajišťuje její předseda; o zasedání dozorčí rady se pořizuje
zápis, který musí obsahovat alespoň místo a dobu konání zasedání, jména přítomných, pořad
jednání, rozhodnutí dozorčí rady s uvedením počtu hlasů pro, proti a počtu nehlasujících, případný
protest člena dozorčí rady, předsedy představenstva, ředitele nebo prokuristy (jsou-li jmenováni),
pokud o to tato osoba požádá; zápis podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel.

(8)

Náklady na zasedání a činnost dozorčí rady nese Společnost.
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Oddíl D
Článek 22
Práva a povinnosti členů představenstva a dozorčí rady
(1)

Vztah mezi Společností a členy představenstva nebo členy dozorčí rady při zařizování záležitostí
Společnosti se řídí smlouvou o výkonu funkce uzavřenou mezi nimi a Společností. Pokud není
taková smlouva uzavřena nebo pokud z ní nevyplývá něco jiného, řídí se tyto vztahy přiměřeně
ustanoveními o mandátní smlouvě dle ObchZ. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní
povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou
hromadou.

(2)

Členové představenstva a členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech
ekonomických, technických, obchodních, právních, služebních a společenských údajích
a informacích, analýzách, rozborech a dalších výstupech které vyplynou z činnosti Společnosti; tyto
skutečnosti, pokud nejsou veřejně známé, lze sdělit třetím osobám nebo je jinak zveřejnit jen po
předchozím souhlasu valné hromady dohodnutým způsobem.

(3)

Člen představenstva a člen dozorčí rady nemůže:
a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti ani vstupovat se
Společností do obchodních vztahů,
b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti,
c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako
ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné
právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže tato jiná právnická
osoba je ovládanou osobou nebo se jedná o koncern.

(4)

Člen představenstva a člen dozorčí rady, který porušil své povinnosti uvedené v odst. 2 a 3 odpovídá
Společnosti za náhradu škody podle příslušného zákona.

(5)

Po členovi představenstva nebo členovi dozorčí rady, který porušil zákaz uvedený v odst. 2 a 3 je
Společnost oprávněna požadovat, aby ji vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil tento zákaz
konkurence, anebo na ni převedl tomu odpovídající práva; tato práva Společnosti zanikají, nebyla-li
uplatněna u odpovědné osoby do 3 měsíců ode dne, kdy se Společnost o této skutečnosti dověděla,
nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku, přičemž tím nejsou dotčena práva
Společnosti vyplývající z příslušných právních předpisů.

(6)

Člen představenstva, který porušil svoji povinnost podle odst. 2 a 3) ručí za závazky společnosti
společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen škodu neuhradil a jestliže náhrady této škody nelze
dosáhnout od společnosti pro její platební neschopnost nebo proto, že Společnost zastavila platby.

Oddíl E
JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI
Článek 23
Jednání a podepisování jménem Společnosti
(1)

Jménem Společnosti jedná vůči třetím osobám představenstvo Společnosti. Za představenstvo jedná
navenek, resp. podepisuje předseda představenstva společně s jedním jeho dalším členem
představenstva.

(2)

Podepisování se provádí tím způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě Společnosti
připojí jednající osoby své podpisy.
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(3)

Je-li udělena prokura, zastupuje Společnost navenek prokurista, který se podepisuje tak, že
k napsané nebo natištěné obchodní firmě Společnosti připojí dodatek označující prokuru, svoje
jméno a příjmení a svůj podpis.

(4)

Jednání osob podle odst. 1), 3) a 4) jsou závazná vůči třetím osobám bez ohledu na zásady pro
jednání a podepisování za Společnost uvedená případně ve vnitřních předpisech Společnosti.

ČÁST V.
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
Článek 24
Hospodaření Společnosti
(1)

Účetní rok je shodný s kalendářním rokem.

(2)

Evidence, účetnictví, obchodní knihy a ostatní doklady Společnosti se vedou v souladu s obecně
závaznými právními předpisy. Za jejich vedení odpovídá představenstvo Společnosti.
Článek 25
Účetní závěrky

(1)

Představenstvo zabezpečuje provedení řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní
účetní závěrky a jejich následné prověření auditorem, kterého schválila dozorčí rada.

(2)

Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své
činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy.

(3)

Společnost je povinna po schválení valnou hromadou zveřejnit účetní závěrku, výroční zprávu
a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, pokud jsou zpracovávány, v souladu s obecně
závaznými právními předpisy.

(4)

Účetní závěrky musí být sestaveny způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům
a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovaly úplné informace o majetkové a finanční situaci,
v níž se Společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát.
Článek 26
Rezervní fond

(1)

Rezervní fond slouží ke krytí ztrát Společnosti.

(2)

Rezervní fond bude vytvořen přídělem z čistého zisku Společnosti vykázaného v řádné účetní
závěrce za rok, v němž Společnost poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20% z tohoto čistého zisku,
maximálně však ve výši 10% základního kapitálu. Ročně pak bude rezervní fond doplňován
o částku ve výši 5% z čistého zisku až do doby, kdy rezervní fond dosáhne výše odpovídající 20%
základního kapitálu.

(3)

Rezervní fond musí být tvořen peněžními prostředky uloženými na účtu u banky nebo bezpečnými
majetkovými hodnotami rychle zpeněžitelnými.
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O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, když jej lze použít výhradně k úhradě ztráty.
Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení
valnou hromadou.
Článek 27
Vytváření dalších fondů

Společnost může zřídit i další fondy (např.: sociální, investiční); o jejich zřízení rozhoduje valná hromada
a o jejich použití představenstvo Společnosti. Tyto fondy se tvoří ze zisku Společnosti.
Článek 28
Rozdělení zisku
(1)

O rozdělení zisku Společnosti, bude-li vytvořen, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

(2)

Zisk Společnosti dosažený v účetním období se po odečtení částek připadajících na daně na další
účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiémy, případně i jiným
způsobem.

(3)

Ustanovením odst. 2 není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení
základního kapitálu Společnosti nebo o tom, že se část zisku nerozdělí.
Článek 29
Úhrada ztrát

(1)

O způsobu úhrady ztrát Společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná
hromada na návrh představenstva Společnosti.

(2)

Případné ztráty vzniklé při hospodaření Společnosti budou hrazeny především z jejího rezervního
fondu, pokud to zákon nezakazuje. Valná hromada může rozhodnout o ponechání ztráty na účtu
neuhrazených ztrát minulých let.

ČÁST VI.
ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
Článek 30
Zvýšení základního kapitálu
(1)

Zvýšení základního kapitálu lze provést pouze způsoby stanovenými zákonem.

(2)

O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě
pověření valnou hromadou v souladu s ObchZ a těmito stanovami.

(3)

Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem, těmito
stanovami a uvedeným usnesením valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu
upisováním akcií, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy
valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.
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Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na
základě pověření valnou hromadou představenstvo,
b) v pozvánce a oznámení o svolání valné hromady se uvedou kromě náležitostí obsažených v čl.
13 odst. 3 písm. a) až d) i náležitosti obsažené v § 202 odst. 2 až 4 ObchZ,
c) do 30 dnů od přijetí usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do
obchodního rejstříku,
d) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným ve stanovách, a to bez
zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
e) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo
smluvně prostřednictvím jiné osoby,
f) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou
hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení dle ObchZ,
g) představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky
zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.
Článek 31
Snížení základního kapitálu

(1)

Snížení základního kapitálu Společnosti je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady.
Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 211 až 216b ObchZ.

(2)

Snížení základního kapitálu je přípustné výlučně snížením jmenovité hodnoty všech akcií
(zatímních listů) stejným poměrem, vzetím z oběhu akcií v majetku Společnosti, úplatným vzetím
akcií z oběhu na základě veřejného návrhu a upuštěním od vydání akcií.

(3)

Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel:
a) o snižování základního kapitálu a o jeho rozsahu rozhoduje na základě návrhu představenstva
valná hromada,
b) v pozvánce a oznámení o svolání valné hromady se kromě náležitostí uvedených v čl. 13 odst.
3 písm. a) až d) uvedou i náležitosti uvedené v § 211 odst. 1 ObchZ,
c) do 30 dnů od přijetí usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do
obchodního rejstříku,
d) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným ve stanovách, a to bez
zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
e) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,
f) představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 dnů po jeho zápisu
do obchodního rejstříku těm známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči Společnosti
před tímto zápisem. Představenstvo zabezpečí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení
základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, nejméně 2x za sebou s nejméně 30
denním odstupem způsobem uvedeným ve stanovách společně s výzvou pro věřitele, aby
přihlásili své pohledávky,
g) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě
uvedené v § 216 ObchZ.
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Článek 32
Způsob splácení akcií a důsledky porušení povinnosti včas splatit upsané akcie
(1)

Při upsání nových akcií jsou přípustné peněžité i nepeněžité vklady. Nepeněžitým vkladem může
být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky
využít ve vztahu k předmětu podnikání a musí být oceněn znalcem, případně znalci jmenovanými
soudem dle zákona.

(2)

Při upsání akcií při zvyšování základního kapitálu je upisovatel povinen splatit celé emisní ážio a tu
část jmenovité hodnoty, nejméně však 30 %, kterou stanovil příslušný orgán v rozhodnutí o zvýšení
základního kapitálu. Zbývající část musí být splacena v termínech dle tohoto rozhodnutí, nejpozději
do jednoho roku. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení
základního kapitálu do obchodního rejstříku.V případě nesplnění povinnosti splatit nepeněžitý vklad
v této lhůtě, je vkladatel z upisování akcií vyloučen a je povinen uhradit Společnosti prokazatelné
náklady, které jí porušením jeho povinnosti vznikly.

(3)

Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej
představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 30 dnů. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí
představenstvo upisovatele ze Společnosti a uplatní postup podle rozhodnutí o zvýšení základního
kapitálu a zákona nebo valná hromada sníží základní kapitál upuštěním od vydání akcií.

ČÁST VII.
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI
Článek 33
Zrušení Společnosti
O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek a způsobem stanovených zákonem a těmito
stanovami.
Článek 34
Likvidace Společnosti
(1)

Způsob provedení likvidace Společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními
předpisy.

(2)

O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku Společnosti rozhoduje valná hromada.
Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité
hodnotě jejich akcií, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného.
Článek 35
Zánik Společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
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ČÁST VIII.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 36
Jednání před vznikem Společnosti
(1)

Do vzniku Společnosti jedná ve všech věcech souvisejících se vznikem společnosti její zakladatel.

(2)

Závazky vzniklé podle odst. 1 přecházejí na Společnost okamžikem vzniku, jestliže je valná
hromada Společnosti do 3 měsíců schválí.

(3)

Zakladatel je povinen pořídit seznam jednání uvedených v odstavci 1 a předložit jej ke schválení
valné hromadě tak, aby mohla být dodržena lhůta podle odstavce 2. Poruší-li zakladatel tuto
povinnost, odpovídá věřitelům za škodu, která jim v důsledku toho vznikne.

(4)

Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu po schválení jednání učiněných před vznikem
společnosti oznámit to účastníkům závazkových vztahů vzniklých z těchto jednání.
Článek 37
Zakládací a počáteční náklady Společnosti

(1)

Náklady na založení Společnosti nese zakladatel s tím, že tyto náklady se pokládají za náklady
Společnosti a budou do jejích nákladů zahrnuty.

(2)

Pokud finanční prostředky, které budou nutné na počáteční provoz Společnosti překročí realizované
vklady, budou kryty zejména z úvěrů, které Společnost získá; zakladatel může tyto prostředky vložit
do společnosti s tím, že mu budou vráceny při nejbližších rozděleních zisku Společnosti, a to před
přídělem do fondů Společnosti a před vyplacením podílů na zisku.
Článek 38
Postup při doplňování a změně stanov

(1)

Návrh na doplnění nebo změnu stanov zpracovává představenstvo. Podnět pro doplnění nebo změnu
stanov může dát představenstvu kterýkoliv akcionář, orgán Společnosti nebo jeho člen, popř.
příslušný státní orgán. Představenstvo je povinno podnět projednat a bez zbytečného odkladu jej
předložit k rozhodnutí valné hromadě Společnosti.

(2)

O rozhodování o změně a doplnění stanov platí ustanovení čl. 12 těchto stanov.
Článek 39
Doručování písemností a oznamování skutečností

(1)

Písemnosti určené valné hromadě nebo představenstvu se doručují do sídla Společnosti k rukám
předsedy představenstva, který s nimi neprodleně seznámí představenstvo a jsou-li určeny valné
hromadě, předloží je na jejím nejbližším zasedání.

(2)

Oznámení a písemnosti určené akcionářům vlastnícím akcie na jméno se zasílají doporučeným
dopisem na adresu naposledy zanesenou do seznamu akcionářů; členům představenstva či dozorčí
rady se písemnosti zasílají doporučeným dopisem na adresu naposledy nahlášenou Společnosti;
pokud adresát takovéto písemnosti neprokáže, že mu ji pošta na uvedenou adresu nedoručila a ani
nedoručila na tuto adresu výzvu k převzetí této zásilky, má se za to, že mu zásilka byla doručena,
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a to na území České republiky čtvrtým dnem, a na území mimo Českou republiku desátým dnem po
převzetí zásilky k poštovní přepravě.
(3)

Oznámení, jejichž zveřejnění je stanoveno zákonem nebo těmito stanovami se zveřejňují
v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách.
Článek 40
Právní vztahy

(1)

Tyto stanovy, právní vztahy z nich vznikající a i otázky platnosti se řídí právem České republiky.

(2)

Není-li těmito stanovami stanoveno jinak, platí obecná právní úprava podle ObchZ a právních
přepisů souvisejících.

(3)

Je-li některé ustanovení těchto stanov neplatné či neúčinné nebo se jím stane nebo některé
ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena;
představenstvo je povinno bezodkladně navrhnout valné hromadě neplatná nebo právně neúčinná či
chybějící ustanovení nahradit novými, popř. je doplnit; do jejich nahrazení novým ustanovením
nastupuje místo nich ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou
povahou a účelem nejbližší účelu a smyslu neplatného či neúčinného ustanovení a není-li takovéto
ustanovení obecně závazného právního předpisu, pak způsob řešení, jenž je obchodním styku
obvyklý.

(4)

Nadpisy jednotlivých ustanovení těchto stanov mají pouze informativní charakter a nemohou
v žádném případě sloužit k jejich výkladu.
Článek 41
Závěrečná ustanovení

(1)

Tyto stanovy schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 3.9.2003 usnesením
číslo 13/19/2003.

(2)

Tyto stanovy jsou platné dnem jejich přijetí zakladatelem a účinné ode dne vzniku Společnosti;
změny a doplňky stanov nabývají platnosti a účinnosti jejich schválením valnou hromadou.

(3)

Poslední úplné znění stanov schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne
07.09.2005 usnesením číslo 27/7Z/2005.
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