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 4. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 20. 4. 2005 od 10:12 hodin do 14:30 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/4Z/2005
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 4. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
(Hlasování: 47 – 0 – 1)
Usnesení č. 2/4Z/2005
Schválení návrhové komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou komisi ve složení:
1.
Ing. Jan Řehák (ODS) - předseda návrhové komise
2.
Mgr. Kateřina Hojdarová (ČSSD)
3.
JUDr. Karel Krčmárik (KSČM)
(Hlasování: 47 – 0 – 1)
Usnesení č. 3/4Z/2005
Schválení ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.
Ing. Ladislav Hruška (ODS)
2.
JUDr. Jan Michalec (KSČM)
(Hlasování: 49 – 0 – 0)
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Usnesení č. 4/4Z/2005
Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/2/2005 ze dne 26.1.2005 takto:
V části A ) s c h v a l u j e , na konci odstavce se slova „od 26. ledna 2005“ nahrazují textem
„ode dne složení slibu“.
(Hlasování: 51 – 0 – 0)
Usnesení č. 5/4Z/2005
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje
z I. volebního období 2000 - 2004
1. Usnesení č. 61/27/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 30
2. Usnesení č. 73/27/2004/A)1-4,11-16 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 42 na
31. 7. 2005
3. Usnesení č. 29/28/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 4
4. Usnesení č. 44/28/2004 Vyhlášení programu „Podpora sociálních služeb poskytovaných
nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se
zdravotním postižením“
z II. volebního období 2004 - 2008
5. Usnesení č. 14/2/2005 Průmyslová zóna Triangle – vyhodnocení roku 2004, předpoklady
pro rok 2005
6. Usnesení č. 25/2/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 4
7. Usnesení č. 31/2/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 10
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Usnesení č. 32/2/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 11
Usnesení č. 33/2/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 12
Usnesení č. 35/2/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 14
Usnesení č. 36/2/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 15
Usnesení č. 44/2/2005 Projednání obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná
část Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje
Usnesení č. 5/3/2005 Kontrola plnění usnesení
Usnesení č. 8/3/2005 Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2004
Usnesení č. 10/3/2005 Volba přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem
Usnesení č. 13/3/2005 Program podpory rozvoje obcí 2005
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17. Usnesení č. 55/3/2005/B)1. Program Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním
vyloučením 2005
18. Usnesení č. 56/3/2005 Vyhlášení dotačního programu „Zdravotnické programy 2005“
19. Usnesení č. 57/3/2005 Vyhlášení dotačního programu „Protidrogová politika 2005“
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
z I. volebního období 2000 - 2004
1.
Usnesení č. 19/14/2002/3. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 11 na 30. 6.
2005
2.
Usnesení č. 9/17/2003 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje na 30. 9. 2005
3.
Usnesení č. 39/19/2003 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 21 na 31. 12.
2005
4.
Usnesení č. 33/22/2003 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 9 na 31. 12. 2005
5.
Usnesení č. 21/24/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 6 na 30. 9. 2005
6.
Usnesení č. 15/25/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 3 na 31. 5. 2005
7.
Usnesení č. 40/26/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 20 na 30. 6. 2005
8.
Usnesení č. 42/26/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 22 na 30. 11.
2005
9.
Usnesení č. 50/26/2004/A)6. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 30 na 31. 7.
2005
10. Usnesení č. 73/27/2004/A)5-10 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 42 na 31. 7.
2005
z II. volebního období 2004 – 2008
11. Usnesení č. 27/2/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 6 na 31.5. 2005.
(Hlasování: 40 – 0 – 0)
Usnesení č. 6/4Z/2005
Žádost o změnu termínu předložení doplněného návrhu Koncepce rozvoje zemědělství Ústeckého
kraje Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
změnu termínu plnění vyplývajícího z usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/28/2004
na 31. 10. 2005.
(Hlasování: 48 – 0 – 1)
Usnesení č. 7/4Z/2005
Zpráva o činnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Radě Ústeckého kraje předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje zprávu o činnosti Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého kraje.
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Termín: 30. 9. 2005
(Hlasování: 47 – 1 – 1)
Usnesení č. 8/4Z/2005
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 16.2.2005 do 14.3.2005.
(Hlasování: 48 – 0 – 0)
Usnesení č. 9/4Z/2005
Zpráva ředitelky o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
zprávu ředitelky Mgr. Lydie Šťastné o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(Hlasování: 47 – 0 – 1)
Usnesení č. 10/4Z/2005
Dopravní obslužnost drážní
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b e re na v ědo mí
přednesenou informaci o stavu jednání s Českými drahami, a.s. ve věci zajištění rozsahu
základní dopravní obslužnosti a o obsahu smlouvy o závazku veřejnou služby ve veřejné
drážní osobní dopravě.
B) si vyhrazuje
pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní
osobní dopravě s výjimkou přílohy č. 1 - Určení rozsahu a ztráty veřejné drážní osobní
dopravy, která je předmětem smlouvy, přílohy č. 2 - Železniční tratě a úseky tratí na území
Ústeckého kraje, po kterých jsou vedeny objednatelem objednané vlaky a přílohy č. 3 Kilometrické určení tras vlaků, o nichž rozhodne Rada Ústeckého kraje.
C) rozhoduje
o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby při zabezpečení základní dopravní obslužnosti
kraje zajišťované veřejnou železniční drážní dopravou pro rok 2005 s dopravcem České
dráhy, a.s., se sídlem v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 100 15, IČ: 70994226, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to v rozsahu bez přílohy č. 1 – 3 této smlouvy.
D) ukládá
1. Radě Ústeckého kraje rozhodnout o obsahu přílohy č. 1 - Určení rozsahu a ztráty veřejné
drážní osobní dopravy, která je předmětem smlouvy, přílohy č. 2 - Železniční tratě a úseky
tratí na území Ústeckého kraje, po kterých jsou vedeny objednatelem objednané vlaky a
přílohy č. 3 - Kilometrické určení tras vlaků, ke smlouvě, o jejímž uzavření bylo
rozhodnuto v bodu C) tohoto usnesení.
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Termín: 11. 5. 2005
2. Radě Ústeckého kraje zajistit případné výpadky ve veřejné drážní dopravě Ústeckého kraje
v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/28/2004 náhradní autobusovou
dopravou.
Termín: v průběhu roku 2005
3. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu o závazku veřejné
služby při zabezpečení základní dopravní obslužnosti kraje zajišťované veřejnou
železniční drážní dopravou pro rok 2005 s dopravcem České dráhy, a.s.
Termín: do 3 dnů po schválení příloh 1-3 předmětné smlouvy Radou Ústeckého kraje
(Hlasování: 47 – 0 – 2)
Usnesení č. 11/4Z/2005
Dopravní obslužnost autobusová
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

stanovuje
dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti pro území Ústeckého kraje pro
rok 2006 tak, že za základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje se považuje veškerá
veřejná osobní doprava provozovaná na území Ústeckého kraje splňující podmínky
stanovené pro základní dopravní obslužnost podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění
pozdějších předpisů, do výše finančních prostředků, které budou na financování základní
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje schváleny v rámci rozpočtu Ústeckého kraje na rok
2006 v maximální výši 19,5 mil. km pro veřejnou linkovou dopravu a 10,5 mil. km pro
veřejnou železniční drážní dopravu.

B)

si vyhrazuje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
pravomoc rozhodnout o prodloužení smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě a o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou na lince Děčín-Hřensko-Mezná.

C)

rozhodlo
o uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou do 31. 12. 2006, uzavřené
s dopravcem
1.

Autobusová doprava s.r.o. Podbořany dne 30.12.2003, přiloženého jako příloha č. 2
tohoto usnesení;

2.

Autobusová doprava s.r.o. Podbořany dne 30.3.2004, přiloženého jako příloha č. 3
tohoto usnesení;

3.

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. dne 30.12.2003, přiloženého jako
příloha č. 4 tohoto usnesení;

4.

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. dne 30.3.2004, přiloženého jako
příloha č. 5 tohoto usnesení;
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5.

Dopravní podnik města Děčína, a.s. dne 30.12.2003, přiloženého jako příloha č. 6
tohoto usnesení;

6.

Dopravní podnik města Děčína, a.s. dne 30.12.2003, přiloženého jako příloha č. 7
tohoto usnesení;

7.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. dne 2.1.2004, přiloženého jako příloha č. 8
tohoto usnesení;

8.

DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o. dne 30.12.2003, přiloženého jako příloha č. 9
tohoto usnesení;

9.

Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. dne 30.12.2003, přiloženého jako příloha č. 10
tohoto usnesení;

10. Miroslav Ohem – SADO dne 30.12.2003, přiloženého jako příloha č. 11 tohoto
usnesení;
11. Petr Stejskal – SPORTBUS dne 30.12.2003, přiloženého jako příloha č. 12 tohoto
usnesení.
D)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti
Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou na lince Děčín-Hřensko-Mezná s dopravcem
Dopravní podnik města Děčína, a.s., a to do 31. 12. 2006 dle přílohy č. 13 tohoto usnesení.

(Hlasování: 42 – 0 – 4)
Usnesení č. 12/4Z/2005
Dar Ústeckého kraje pro Policii ČR
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) roz hod lo
o poskytnutí věcných darů dle § 36 písm. b) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v níže uvedeném rozsahu, pro činnost Integrovaného
záchranného systému Ústeckého kraje, a to tomuto subjektu:
Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7
IČ: 00007064
zastoupená plk. JUDr. Jiřím Vorálkem, ředitelem Policie ČR, Správa Severočeského kraje Ústí
nad Labem
a to:
- 1 ks Data-video projektor BenQ BP7200, SN 99J7677B6634200002H H
- 10 ks Notebook Premio 1030N 14.1“ TFT
- 10 ks Microsoft Windows XP Pro CZ
- 1 ks Office Pro software DiskKit
Celková cena daru činí 452 529 Kč včetně DPH.
B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci tohoto usnesení.
Termín: 30. 5. 2005
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(Hlasování: 38 – 0 – 0)
Usnesení č. 13/4Z/2005
Rozvojové programy kraje – žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2003, tj. prodloužení termínu
dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, těmto projektům:
1. „Vzdělávací středisko Mikroregionu Žatecko“, příjemce dotace obec Libočany,
2. „Zpracování ekonomické a finanční analýzy s návazností na širší vazby v ČR a SRN Sasko pro záměr rekonstrukce zanedbaných a nevyužitých objektů na relaxační,
sportovně - turistické centrum pro postižené občany a paraolympioniky v Hoře Svaté
Kateřiny“, příjemce dotace Hora Svaté Kateřiny.
(Hlasování: 40 – 0 – 1)
Usnesení č. 14/4Z/2005
Science Park Žďárek
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajského zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, účast Ústeckého kraje v akciové společnosti:
Název: Labská investiční, a.s.
IČO: 271 78 323
Sídlo: Ústí nad Labem, Koněvova 1697/18,PSČ 400 01
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9548
B)

ro z hodlo
o nabytí 3 kusů akcií společnosti Labská investiční, a.s., na majitele, v listinné podobě,
převoditelných bez omezení, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, na základě
Smlouvy o darování cenných papírů uzavřené mezi Ústeckým krajem a Nadačním fondem
Martina Bubera, IČO: 254 89 241, se sídlem Ústí nad Labem, Koněvova 1697/18, PSČ 400
01, zapsaným v Nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl N,
vložka 73.

C)

bere na vědomí
skutečnost, že nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem, pro
který byl nadační fond zřízen, je Ústecký kraj povinen v souladu s ustanovením § 21 odst. 3
zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů,
použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem; jinak je povinen tento
nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním
fondem,

D ) uk ládá
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Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Smlouvu o darování cenných
papírů mezi Ústeckým krajem a Nadačním fondem Martina Bubera, dle bodu B) tohoto
usnesení.
Termín: 30. 6. 2005
(Hlasování: 29 – 8 – 10)
Usnesení č. 15/4Z/2005
Koncepce výzkumu a vývoje Ústeckého kraje - schválení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Koncepci výzkumu a vývoje Ústeckého kraje v předloženém znění, kterou zpracovala
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje v březnu 2005.
(Hlasování: 45 – 0 – 5)
Usnesení č. 16/4Z/2005
Schválení Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji pro rok
2005
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) sch valuje
„Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro
rok 2005“, dle upravené přílohy č. 14 tohoto usnesení.
B) ukládá
Radku Vonkovi, náměstku a zástupci hejtmana Ústeckého kraje zajistit vyhlášení
schváleného „Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
v Ústeckém kraji pro rok 2005“.
Termín: 31. 5. 2005
(Hlasování: 47 – 0 – 1)
Usnesení č. 17/4Z/2005
Návrh schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, zpracovaný ve smyslu § 4 zák.č.
274/2001, o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, v roce 2004 společností
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou
vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely
úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území
Ústeckého kraje jako základní koncepční materiál na dobu do roku 2015 pro plánování a
podporu investic z dotačních titulů Ústeckého kraje, státního rozpočtu, Fondů ČR a EU.
2.
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Podmínky, při jejichž naplnění budou podporovány investice do vodohospodářské
infrastruktury nad rámec schváleného PRVKUK:
•
Zhoršení jakosti vody, resp. omezení vydatnosti ve zdrojích pitné vody bez možnosti
zajistit zachování jakosti a vydatnosti zdrojů opatřeními v povodí.
•
Změna demografického vývoje jednotlivých obcí, resp. jejich místních částí.
•
Naplnění cílů plánů oblastí povodí nebo programů opaření pro konkrétní vodní útvary
podle § 25 a § 26 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách .
•
Nutná rekonstrukce zařízení v závislosti na jeho aktuálním stavu.
•
Technicko – ekonomické posouzení navrhované investice, podle kterého bude nově
navržené řešení výhodnější, nežli řešení PRVKUK.
3.
Hlavní zásady pro podporu investic z dotačních titulů uvedených v odst.1:
pro zásobování pitnou vodou
• U obcí do 300 obyvatel musí být provedeno porovnání reálných variant zásobování
pitnou vodou zohledňující nebezpečí znehodnocování jakosti vody ve vodovodním
přivaděči, při omezené spotřebě .
• V obcích, kde bude podporována výstavba nebo dostavba vodovodu, bude zároveň
řešeno nakládání se splaškovými vodami.
pro odvádění splaškových vod
•
U obcí do 2000 ekvivalentních obyvatel bude provedeno porovnání reálných variant
řešení nakládání se splaškovými vodami.
•
Měrné investiční náklady na 1 obyvatele nepřekročí limit 70 000 Kč v cenové úrovni
2005.
4.
Priority Ústeckého kraje pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje pro podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury pro rok 2005.
Žádosti o podporu budou přijímány v souladu s čl. 1, odst. 2 a 4 Zásad pro používání
finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje pro následující
opatření:
1.

Opatření k zabezpečení dodávek pitné vody vyhovující jakosti v oblastech
postižených suchem, povodní, havárií
2. Zabezpečení kvality pitné vody pro obyvatelstvo v souladu s požadavky Směrnice č.
88/98/EU
3. Náhrada staveb, jejichž technický stav ohrožuje provoz systému,
4. Čištění odpadních vod v souladu s požadavky platných právních předpisů v oblastech
postižených povodní nebo havárií
5. Rekonstrukce vodovodních sítí a objektů, rekonstrukce kanalizačních sítí a objektů
6. Výstavba nových vodovodů v rozvojových oblastech Ústeckého kraje
7. Výstavba nových vodovodů v dnes nezásobovaných obcích
8. Stavba vodárenských zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného
provozu
9. Výstavba nových kanalizací a ČOV i v aglomeracích s populačním ekvivalentem
menším než 2000 obyvatel, nacházejících se v pásmech hygienické ochrany vodních
zdrojů a v ekologicky citlivém území
10. Výstavba čistíren odpadních vod v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším
než 2000 obyvatel, pokud mají alespoň zčásti vybudovanou kanalizační síť
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11. Výstavba nových kanalizací a ČOV i v aglomeracích s populačním ekvivalentem
menším než 2000 obyvatel, nacházejících se v rozvojových oblastech Ústeckého kraje
(ÚP VÚC), které v současnosti nejsou vybaveny vhodným sběrným systémem
12. Výstavba kanalizace v aglomeracích s počtem 2 – 10 tis. EO
13. Výstavba nových kanalizací a ČOV v ostatních obcích bez kanalizace
14. Výstavba či rekonstrukce kanalizačních zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně
současného provozu
15. Doplnění kanalizačních systémů pokud jsou napojeny na čistírnu odpadních vod
16. Zvýšení počtu obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu
17. Stavby na ochranu před povodněmi, výstavba retenčních vodních nádrží a poldrů a
jejich rekonstrukce
18. Stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků.
19. Stavby k odvodnění zastavěného území obcí
Prioritou Ústeckého kraje pro rok 2005 se stanovuje:
•
předprojektová příprava zahrnující porovnání reálných variant řešení nakládání se
splaškovými vodami u obcí do 2000 EO
•
předprojektová příprava zahrnující porovnání reálných variant zásobování pitnou
vodou zohledňující nebezpečí znehodnocování jakosti vody ve vodovodním
přivaděči při omezené spotřebě u obcí do 300 EO
•
podpora výstavby domovních a malých skupinových čistíren odpadních vod v částech
obcí, kde ve smyslu studie porovnání reálných variant řešení nakládání se
splaškovými vodami, bude řešení domovními ČOV hodnoceno jako nejvýhodnější, za
předpokladu, že ČOV v jednotlivých obcích budou mít jednoho provozovatele a bude
vyřešeno povolení k nakládání s vodami z jednotlivých čistíren
•
zabezpečování projektové přípravy a zajišťování podílu vlastních finančních
prostředků obcí pro vodohospodářské investice spolufinancované z ostatních vnějších
zdrojů, veřejných rozpočtů, Státního fondu životního prostředí, Strukturálních fondů a
Kohezního fondu EU v návaznosti na závazky ČR při naplňování Směrnice EU č.
91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a Směrnice EU č. 98/83/EC o jakosti
vod určených pro lidskou spotřebu
•
řešení případů havarijního nedostatku pitné vody pro trvale žijící obyvatele v obcích
Ústeckého kraje.
(Hlasování: 48 – 0 – 0)
Usnesení č. 18/4Z/2005
Návrh na poskytnutí dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
1. 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“
na realizaci projektů podle podmínek stanovených tímto fondem pro tyto subjekty a
projekty:
1. Město Kadaň
IČO: 00 26 19 12
Sídlo: Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň
Projekt: „Kanalizace a ČOV Úhošťany“ – realizace stavby 1. etapa
Výše dotace: 1 800 000 Kč
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2. Obec Horní Beřkovice
IČO: 00263621
Sídlo: Podřipská 13, 411 85 Horní Beřkovice
Projekt: „Odvedení dešťových a přívalových srážek“ – realizace stavby
Výše dotace: 890 000 Kč
3. Město Dolní Poustevna
IČO: 00261289
Sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Projekt: pořízení projektové dokumentace (dále jen PD) pro vydání stavebního
povolení (dále jen SP) akce „Kanalizace a ČOV, dokončení vodovodu Dolní
Poustevna, Horní Poustevna a Karlín“
Výše dotace: 1 500 000 Kč
4. Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
IČO: 47700521
Sídlo: Studentská 328/64, Karlovy Vary
Projekt: „Měděnec – kanalizace a oprava vodovodu“ – realizace stavby
Výše dotace: 1 100 000 Kč
5. Obec Horní Řepčice
IČO: 832294
Sídlo: Horní Řepčice, 411 45 Úštěk
Projekt: „Horní Řepčice - vodovod“ – dokončení stavby
Výše dotace: 620 000 Kč
6. Obec Martiněves
IČO: 00264024
Sídlo: 411 19 Martiněves č.p. 24
Projekt: pořízení PD pro ÚŘ a SP stavby „Kanalizace Charvatce“
Výše dotace: 450 000 Kč
7. Obec Chudoslavice
IČO: 00832235
Sídlo: Chudoslavice 41, 412 01 Litoměřice
Projekt: pořízení PD pro ÚŘ a SP stavby „Vodovod Chudoslavice“
Výše dotace: 310 000 Kč
8. Obec Měcholupy
IČO: 00265233
Sídlo: 439 31 Měcholupy č.p. 12
Projekt: „Vodovod Velká Černoc“ – realizace stavby
Výše dotace: 2 400 000 Kč
9. Obec Vrutice
IČO: 526061
Sídlo: Vrutice č.p. 35, 411 47 Polepy
Projekt: pořízení PD pro ÚŘ a SP „Kanalizace Vrutice a Svařenice“
Výše dotace: 370 000 Kč
10. Obec Býčkovice
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IČO: 832316
Sídlo: Býčkovice č.p. 57, 412 01 Litoměřice
Projekt: pořízení PD pro ÚŘ a SP „Vodovod Velký Újezd“
Výše dotace: 270 000 Kč
11. Obec Mnetěš
IČO: 264075
Sídlo: Mnetěš č.p. 28, 413 01 Roudnice nad Labem
Projekt: pořízení PD pro ÚŘ a SP „Kanalizace a vodovod “
Výše dotace: 56 000 Kč
12. Město Rumburk
IČO: 261602
Sídlo: Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Projekt: pořízení PD pro ÚŘ a SP „Kanalizace a vodovod – lokalita
Výše dotace: 417 000 Kč

Severní“

13. Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském
výběžku
IČO: 71224548
Sídlo: Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Projekt: pořízení PD, zpracování žádosti o podporu z Kohezního fondu EU, včetně
studie proveditelnosti
Výše dotace: 2 440 000 Kč
2.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje výjimku z pravidel Fondu vodního hospodářství
ÚK podle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, a schvaluje poskytnutí dotace na splacení části úvěru, který si obec
Žitenice vzala na dokončení výstavby kanalizace v obci Žitenice ve výši 12 mil. Kč, pro
tento subjekt a projekt:
14. Obec Žitenice
IČO: 00264725
Sídlo: Pohořanská 118, 411 41 Žitenice
Projekt: realizace stavby „Kanalizace Žitenice“
Výše dotace: 3 500 000Kč.

(Hlasování: 48 – 0 – 0)
Usnesení č. 19/4Z/2005
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2003/2004
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce
2003/2004.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)
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Usnesení č. 20/4Z/2005
Program podpory rozvoje aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu „Sport pro všechny“ pro rok 2005
– přidělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
1. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na projekty osobám dle
přílohy 15 tohoto usnesení.
2.

B)

o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na projekty obcím dle přílohy
16 tohoto usnesení a na projekty příspěvkovým organizacím zřizovaných obcí dle
přílohy 17 tohoto usnesení.

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2005

(Hlasování: 48 – 0 – 0)
Usnesení č. 21/4Z/2005
Přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje – přidělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) sc hva lu j e
poskytnutí neinvestiční dotace dle ust. § 36 odst. 1 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, těmto žadatelům:
Projekt číslo:
14.
Název projektu: Finanční podpora regionální a nadregionální činnosti
Městského divadla v Mostě
Žadatel:
Statutární město Most
IČO:
CZ 00266094
Sídlo:
ul. Radniční 1, 434 01 Most
Ve výši:
800.000,- Kč
Projekt číslo:
69
Název projektu: Podpora regionální divadelní činnosti v Severočeském divadle
opery a baletu Ústí nad Labem
Žadatel:
Statutární město Ústí nad Labem
IČO:
CZ 00081531
Sídlo:
Velká Hradební 2336/8, 400 00 Ústí nad Labem
Ve výši:
900 000,- Kč
Projekt číslo:

124
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Název projektu: Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice
2005 v rámci kraje
Žadatel:
Statutární město Teplice
IČO:
CZ 00266621
Sídlo:
náměstí Svobody 2, 415 01 Teplice
Ve výši:
300 000,- Kč
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2005
(Hlasování: 49 – 0 – 0)
Usnesení č. 22/4Z/2005
Podpora regionální kulturní a divadelní činnosti na rok 2005 – přidělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
poskytnutí neinvestiční dotace dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, těmto žadatelům:
Projekt číslo: 12
Název projektu: III. Sochařské sympozium Boleboř 2005
Žadatel:
Obec Boleboř
IČO:
CZ 00261815
Sídlo:
Boleboř 57, 431 21 Boleboř
Ve výši:
50 000,- Kč
Projekt číslo: 19
Název projektu: „Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka 2005“
Žadatel:
MĚSTO ČESKÁ KAMENICE pro Dům kultury a kino Česká
Kamenice
IČO:
CZ 00261220
Sídlo:
nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
Ve výši:
50 000,- Kč
Projekt číslo: 44
Název projektu: IX. ročník Mezinárodního jazz & blues festivalu Ústí nad
Labem 2005
Žadatel:
Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko města
Ústí nad Labem
IČO:
CZ 00081531
Sídlo:
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Ve výši:
150 000,- Kč
Projekt číslo: 45
Název projektu: 12. ročník Mezinárodního festivalu sborového zpěvu 2005 Ústí
nad Labem
Žadatel:
Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko města
Ústí nad Labem
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IČO:
Sídlo:
Ve výši:

CZ 00081531
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
50 000,- Kč

Projekt číslo: 47
Název projektu: 36. ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2005 Ústí nad
Labem
Žadatel:
Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko města
Ústí nad Labem
IČO:
CZ 00081531
Sídlo:
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Ve výši:
50 000,- Kč
Projekt číslo: 48
Název projektu: 38. STŘEKOVSKÁ KAMERA
Celostátní soutěž amatérského videa s mezinárodní účastí
Žadatel:
Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko města
Ústí nad Labem
IČO:
CZ 00081531
Sídlo:
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Ve výši:
50 000,- Kč
Projekt číslo: 49
Název projektu: Mezinárodní festival country & western a trampské písně
„Trampská PORTA 2005“
Žadatel:
Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko města
Ústí nad Labem
IČO:
CZ 00081531
Sídlo:
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Ve výši:
60 000,- Kč
Projekt číslo: 51
Název projektu: FRANCOUZSKÝ VÍKEND
Žadatel:
Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko města
Ústí nad Labem
IČO:
CZ 00081531
Sídlo:
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Ve výši:
50 000,- Kč
Projekt číslo: 57
Název projektu: Swingová Roudnice (cyklus koncertů a festival – 4. ročník)
Žadatel:
Město Roudnice nad Labem pro
Kulturní a společenské středisko Říp Roudnice nad Labem
IČO:
CZ 00264334
Sídlo:
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Ve výši:
50 000,- Kč
Projekt číslo:
59
Název projektu: BLUE AIR COUNTRY Roudnice nad Labem 2005
Žadatel:
Město Roudnice nad Labem pro
Kulturní a společenské středisko Říp Roudnice nad Labem
IČO:
CZ 00264334
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Sídlo:
Ve výši:

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
50 000,- Kč

Projekt číslo:
Název projektu:
Žadatel:
IČO:
Sídlo:
Ve výši:

68
Kludského ulice 2005
Město Jirkov
CZ 00261904
Nám. Dr. Beneše 1, 431 11 Jirkov
50 000,- Kč

Projekt číslo: 83
Název projektu: MARIÁNSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI V KRUPCE
13. Krupský hudební festival
Žadatel:
Město Krupka
IČO:
CZ 00266418
Sídlo:
Mariánské náměstí 22, 417 42 Krupka 1
Ve výši:
50 000,- Kč
Projekt číslo: 86
Název projektu: Františkánský léto
Žadatel:
MĚSTO KADAŇ
IČO:
CZ 00261912
Sídlo:
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
Ve výši:
50 000,- Kč
Projekt číslo: 99
Název projektu: VIII. HISTORICKÝ JARMARK
Žadatel:
Město Úštěk
IČO:
CZ 00264571
Sídlo:
Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk
Ve výši:
50 000,- Kč
Projekt číslo: 123
Název projektu: 41. ročník Festivalu Ludwiga van Beethovena
Žadatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
IČO:
CZ 00266621
Sídlo:
Náměstí Svobody 2950/2, 415 95 Teplice
Ve výši:
100 000,- Kč
Projekt číslo: 135
Název projektu: 740 LET PRIVILEGIÍ ŽATCE
Žadatel:
Město Žatec pro Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
IČO:
CZ 00265781
Sídlo:
Náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Ve výši:
50 000,- Kč
Projekt číslo: 137
Název projektu: Cena EXIT (bienále uměleckých projektů studentů českých
vysokých uměleckých škol)
Žadatel:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
Fakulta užitého umění a designu
IČO:
CZ 44555601
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Sídlo:
Ve výši:

Velká Hradební 13, 400 01 Ústí nad Labem
50 000,- Kč

Projekt číslo: 141
Název projektu: SOUČASNÍ PROFESIONÁLNÍ I NEPROFESIONÁLNÍ
VÝTVARNÍ UMĚLCI ÚSTECKÉHO KRAJE
Žadatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
IČO:
CZ 00266094
Sídlo:
Radniční 1, 434 69 Most
Ve výši:
50 000,- Kč
Projekt číslo: 145
Název projektu: „Keltský kruh“
„Celtic circle“
Žadatel:
Město Budyně nad Ohří
IČO:
CZ 00263427
Sídlo:
Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří
Ve výši:
50 000,- Kč
Projekt číslo: 150
Název projektu: Kulturní léto Třebívlice 2005
Žadatel:
Obec Třebívlice
IČO:
CZ 00264539
Sídlo:
Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
Ve výši:
50 000,- Kč
Projekt číslo: 152
Název projektu: Vánoční tradice Krušnohoří 2005
Žadatel:
MĚSTO CHOMUTOV
IČO:
CZ 00261891
Sídlo:
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Ve výši:
50 000,- Kč
Projekt číslo: 153
Název projektu: DNY ITALSKÉ KULTURY
Žadatel:
MĚSTO CHOMUTOV
IČO:
CZ 00261891
Sídlo:
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Ve výši:
50 000,- Kč
B)

schva luje
výjimku (čl. IX., odst. 2) ze schválených „Zásad poskytování finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně
prospěšnou činnost na území kraje“ ve výši přidělené dotace u projektu:
Projekt číslo: 15
Název projektu: 21. Setkání heligonkářů ve Vroutku, konané 26. 11. 2005
Žadatel:
Obec Vroutek
IČO:
CZ 00265705
Sídlo:
Náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek
Ve výši:
výjimkou 10 000,- Kč
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C)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci částí A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2005

(Hlasování: 45 – 1 – 1)
Usnesení č. 23/4Z/2005
Podpora krajských postupových přehlídek v oblasti kultury – přidělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
přidělení dotace dle ust. § 36 odst. 1 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, těmto žadatelům:
Projekt číslo:
Název projektu:
Žadatel:
IČO:
Sídlo:
Ve výši:

84.
SOUTĚŽ O PEČEŤ MĚSTA KRUPKA
Město Krupka
CZ 00266418
Mariánské náměstí 22, 417 42 Krupka 1
50.000,- Kč

Projekt číslo:
Název projektu:
Žadatel:
IČO:
Sídlo:
Ve výši:

109.
III. ROČNÍK LITOMĚŘICKÉHO LOUTKOVÉHO FESTIVALU
Město Litoměřice pro Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
CZ 00263958
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
50.000,- Kč.

Projekt číslo:
Název projektu:
Žadatel:
IČO:
Sídlo:
Ve výši:

129.
Hledá se hvězda
Statutární město Most pro Centrum volného času v Mostě
CZ 00266094
Radniční 1, 434 69 Most
50.000,- Kč

B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2005
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

1.
Usnesení č. 24/4Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitosti, a to:
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- pozemku: p. p. č. 2415/2 o výměře 1343 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, v k. ú. Rumburk, zapsaného na LV č. 2461 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, prostřednictvím dražebníka - realitní kanceláře
REAL CAPITAL, s. r. o. formou veřejné dražby, vydražiteli, za následujících podmínek:
1. Odhadnutá tržní cena, dle znaleckého posudku č. 4804/214/04 ze dne 16. 8. 2004
zpracovaného Miluší Doležalovou, Moskevská 1/14, Most je 200.000,-- Kč.
2. Nejnižší podání: 200.000,-- Kč.
3. Částka, o kterou lze snížit nejnižší podání: 0,-- Kč
4. Dražební jistota: 60.000,-- Kč
a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Obchodní akademie,
Rumburk, Komenského 927/12, příspěvková organizace.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 11. 5. 2005

(Hlasování: 48 – 0 – 1)

2.
Usnesení č. 25/4Z/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 Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí, a to:
a) -objekt bez č.p. na p.p.č. 1949/1 o výměře 42 m2, způsob využití: garáž,
-pozemková parcela č. 1949/1 o výměře 42 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(oddělená z pozemkové parcely č. 1949 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
vyznačení budovy a rozdělení pozemku č. 3098-80/2004 ze dne 12. 10. 2004)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
Jiřímu Vávrů, bytem Pod Břízami 5228, Chomutov, za cenu 60.000,--Kč, dle znaleckého
posudku č.4951/361/04 ze dne 10. 12. 2004
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov,
příspěvková organizace.
b) -objekt bez č.p. na p.p.č. 1949/2 o výměře 39 m2, způsob využití: garáž,
-pozemková parcela č. 1949/2 o výměře 39 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(oddělená z pozemkové parcely č. 1949 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
vyznačení budovy a rozdělení pozemku č. 3098-80/2004 ze dne 12. 10. 2004)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
Josefu Tomešovi, bytem Sluneční 3955, Chomutov, za cenu 60.000,--Kč, dle znaleckého
posudku č.4951/361/04 ze dne 10. 12. 2004
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a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov,
příspěvková organizace.
c) -objekt bez č.p. na p.p.č. 1949/3 o výměře 38 m2, způsob využití: garáž,
-pozemková parcela č. 1949/3 o výměře 38 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(oddělená z pozemkové parcely č. 1949 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
vyznačení budovy a rozdělení pozemku č. 3098-80/2004 ze dne 12. 10. 2004)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
Haně Poláchové, bytem Sluneční 3999, Chomutov, za cenu 60.000,--Kč, dle znaleckého
posudku č.4951/361/04 ze dne 10. 12. 2004
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov,
příspěvková organizace.
d) -objekt bez č.p. na p.p.č. 1949/4 o výměře 38 m2, způsob využití: garáž,
-pozemková parcela č. 1949/4 o výměře 38 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(oddělená z pozemkové parcely č. 1949 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
vyznačení budovy a rozdělení pozemku č. 3098-80/2004 ze dne 12. 10. 2004)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
Miroslavu Prouzovi, bytem V. Nezvala 3922, Chomutov, za cenu 60.000,--Kč, dle znaleckého
posudku č.4951/361/04 ze dne 10. 12. 2004
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov,
příspěvková organizace.
e) -objekt bez č.p. na p.p.č. 1949/5 o výměře 42 m2, způsob využití: garáž,
-pozemková parcela č. 1949/5 o výměře 42 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(oddělená z pozemkové parcely č. 1949 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
vyznačení budovy a rozdělení pozemku č. 3098-80/2004 ze dne 12. 10. 2004)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
Tomášovi Konopáskovi, bytem Sluneční 3907, Chomutov, za cenu 60.000,--Kč, dle
znaleckého posudku č.4951/361/04 ze dne 10. 12. 2004
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov,
příspěvková organizace.
f) -objekt bez č.p. na p.p.č. 1950/1 o výměře 41 m2, způsob využití: garáž,
-pozemková parcela č. 1950/1 o výměře 41 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(oddělená z pozemkové parcely č. 1950 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
vyznačení budovy a rozdělení pozemku č. 3098-80/2004 ze dne 12. 10. 2004)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
Ing. Milanovi Bayerovi, bytem Gen. Svobody 1720, Jirkov, za cenu 60.000,--Kč, dle
znaleckého posudku č.4951/361/04 ze dne 10. 12. 2004
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov,
příspěvková organizace.
g) -objekt bez č.p. na p.p.č. 1950/2 o výměře 39 m2, způsob využití: garáž,
-pozemková parcela č. 1950/2 o výměře 39 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(oddělená z pozemkové parcely č. 1950 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
vyznačení budovy a rozdělení pozemku č. 3098-80/2004 ze dne 12. 10. 2004)
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vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
MUDr. Davidovi Richtrovi, bytem V. Nezvala 3923, Chomutov, za cenu 60.000,--Kč, dle
znaleckého posudku č.4951/361/04 ze dne 10. 12. 2004
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov,
příspěvková organizace.
h) -objekt bez č.p. na p.p.č. 1950/3 o výměře 39 m2, způsob využití: garáž,
-pozemková parcela č. 1950/3 o výměře 39 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(oddělená z pozemkové parcely č. 1950 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
vyznačení budovy a rozdělení pozemku č. 3098-80/2004 ze dne 12. 10. 2004)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
Miroslavu a Jarmile Trepešovým, bytem Bezručova 4200, Chomutov, za cenu 60.000,--Kč,
dle znaleckého posudku č.4951/361/04 ze dne 10. 12. 2004
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov,
příspěvková organizace.
i) -objekt bez č.p. na p.p.č. 1950/4 o výměře 38 m2, způsob využití: garáž,
-pozemková parcela č. 1950/4 o výměře 38 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(oddělená z pozemkové parcely č. 1950 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
vyznačení budovy a rozdělení pozemku č. 3098-80/2004 ze dne 12. 10. 2004)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
Janě Kubašové, bytem Sluneční 3956, Chomutov, za cenu 60.000,--Kč, dle znaleckého
posudku č.4951/361/04 ze dne 10. 12. 2004
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov,
příspěvková organizace.
j) -objekt bez č.p. na p.p.č. 1950/5 o výměře 40 m2, způsob využití: garáž,
-pozemková parcela č. 1950/5 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(oddělená z pozemkové parcely č. 1950 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
vyznačení budovy a rozdělení pozemku č. 3098-80/2004 ze dne 12. 10. 2004)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
Editě Rudolf, bytem Sluneční 3956, Chomutov, za cenu 60.000,--Kč, dle znaleckého posudku
č.4951/361/04 ze dne 10. 12. 2004
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov,
příspěvková organizace.
k) -objekt bez č.p. na p.p.č. 1951/1 o výměře 41 m2, způsob využití: garáž,
-pozemková parcela č. 1951/1 o výměře 41 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(oddělená z pozemkové parcely č. 1951 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
vyznačení budovy a rozdělení pozemku č. 3098-80/2004 ze dne 12. 10. 2004)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
Miroslavu Prouzovi, bytem V. Nezvala 3922, Chomutov, za cenu 60.000,--Kč, dle znaleckého
posudku č.4951/361/04 ze dne 10. 12. 2004
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov,
příspěvková organizace.
l) -objekt bez č.p. na p.p.č. 1951/2 o výměře 38 m2, způsob využití: garáž,
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-pozemková parcela č. 1951/2 o výměře 38 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(oddělená z pozemkové parcely č. 1951 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
vyznačení budovy a rozdělení pozemku č. 3098-80/2004 ze dne 12. 10. 2004)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
Mgr. Bc. Michaelu Kisovi a Gabriele Kisové, bytem Kosmonautů 3942, Chomutov, za cenu
60.000,--Kč, dle znaleckého posudku č.4951/361/04 ze dne 10. 12. 2004
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov,
příspěvková organizace.
m) -objekt bez č.p. na p.p.č. 1951/3 o výměře 39 m2, způsob využití: garáž,
-pozemková parcela č. 1951/3 o výměře 39 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(oddělená z pozemkové parcely č. 1951 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
vyznačení budovy a rozdělení pozemku č. 3098-80/2004 ze dne 12. 10. 2004)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
Jaroslavě Fišerové, bytem Kosmonautů 3937, Chomutov, za cenu 60.000,--Kč, dle znaleckého
posudku č.4951/361/04 ze dne 10. 12. 2004
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov,
příspěvková organizace.
n) -objekt bez č.p. na p.p.č. 1951/4 o výměře 38 m2, způsob využití: garáž,
-pozemková parcela č. 1951/4 o výměře 38 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(oddělená z pozemkové parcely č. 1951 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
vyznačení budovy a rozdělení pozemku č. 3098-80/2004 ze dne 12. 10. 2004)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
Ing. Igorovi Delinčákovi, bytem V. Nezvala 4280, Chomutov, za cenu 60.000,--Kč, dle
znaleckého posudku č.4951/361/04 ze dne 10. 12. 2004
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov,
příspěvková organizace.
o) -objekt bez č.p. na p.p.č. 1951/5 o výměře 41 m2, způsob využití: garáž,
-pozemková parcela č. 1951/5 o výměře 41 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(oddělená z pozemkové parcely č. 1951 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
vyznačení budovy a rozdělení pozemku č. 3098-80/2004 ze dne 12. 10. 2004)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
Pavlovi Kubašovi, bytem Sluneční 3956, Chomutov, za cenu 60.000,--Kč, dle znaleckého
posudku č.4951/361/04 ze dne 10. 12. 2004
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov,
příspěvková organizace.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvy, jejichž
předmětem je prodej nemovitostí uvedených v bodu A) 2. a)-o) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji nemovitostí.
Termín: 31. 8. 2005

(Hlasování: 30 – 9 – 10)
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3.
Usnesení č. 26/4Z/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 Nině Jelínkové, Skytaly 42, Vroutek, 441 01 Podbořany,
zastoupena: zákonným zástupcem Jaroslavem Jelínkem, Nepomyšl 125, 439 71
Nepomyšl, a to:
- pozemek p.p.č. 3406 díl „a“ o výměře 6 m2 v k.ú. Nepomyšl (oddělen dle GP č. 404/98
ze dne 4.9.1998 z p.p.č. 3406, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice v k.ú.
Nepomyšl, zapsána na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Louny, pro Ústecký kraj) z vlastnictví Ústeckého kraje, za cenu 2.530,- Kč a
její vyjmutí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03.

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.
Termín: 31. 7. 2005

4.
Usnesení č. 27/4Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o poskytnutí daru (převod) nemovitostí Ústeckým krajem městu Lovosice, a to:
- pozemek: p.p.č. 2451/1 o výměře 3.731 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 2451/2 o výměře 1.505 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 2451/4 o výměře 10 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
vše v k.ú. Lovosice, zapsané na LV č. 225 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj a vyjmutí ze správy příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště,
Lovosice, Osvoboditelů 2, příspěvková organizace k datu, ke kterému bude proveden zápis
o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí
2. o přijetí daru (převod) nemovitosti Ústeckým krajem od města Lovosice, a to:
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- pozemek: p.p.č. 35/3 o výměře 6492 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
v k.ú. Vrbičany u Lovosic, zapsané na LV č. 245 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Lovosice a předání do správy příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a
Učiliště,Lovosice, Osvoboditelů 2, 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 darovací smlouvy, jejímž před
mětem je poskytnutí a přijetí nemovitostí uvedených v bodu A)1. 2. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31.7.2005

5.
Usnesení č. 28/4Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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, vnitř.lázeň.území,
ložis. slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1. st. ,k.ú. Teplice, obec Teplice,
pozemek st.p.č. 1798/2 o výměře 107 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití: budova, způsob ochrany: menší chráněné území, rozsáhlé chráněné
území, vnitř.lázeň.území, ložis. slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1. st. ,k.ú. Teplice, obec
Teplice
zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice,
do vlastnictví Ústeckého kraje a předání do správy příspěvkové organizaci Domov důchodců a
Dům s pečovatelskou službou 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) nemovitostí schválených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2005 po obdržení smlouvy od statutárního města Teplice.

6.
Usnesení č. 29/4Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí Ústeckým krajem od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem
státu: Sklostroj Turnov, státní podnik v likvidaci, PSČ: 511 01 Turnov, a to:
- pozemek: p.p.č. 787/4 o výměře 439 m2 v k.ú. Štětí I (oddělena dle GP č. 1120-34/2004, ze
dne 19.3.2004, z p.p.č. 787/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, v k.ú. Štětí I)
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- pozemek: p.p.č. 798/3 o výměře 1430 m2 v k.ú. Štětí I (oddělena dle GP č. 1119-25/2004, ze
dne 18.3.2004, z p.p.č. 798/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, v k.ú.
Štětí I) zapsány na LV č. 2605 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice
- pozemek: p.p.č. 123/11 o výměře 2433 m2
- pozemek: p.p.č. 123/12 o výměře 1115 m2 vše k.ú. Hněvice (odděleny dle GP č. 12625/2002, ze dne 12.3.2002, z p.p.č. 123/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, v k.ú. Hněvice, zapsány na LV č. 53 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ČR, Sklostroj Turnov, státní podnik v likvidaci) vše
z vlastnictví ČR, Sklostroj Turnov, státní podnik v likvidaci a jeho předání do správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru nemovitostí schválených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 9. 2005

7.
Usnesení č. 30/4Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti Ústeckým krajem od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem
státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem: Kodaňská 1441/46, PSČ:
100 10, Praha-Vršovice, a to:
- pozemek: p.p.č. 2803/1 o výměře 1176 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, v k.ú. Hora Svaté Kateřiny zapsána na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových a její předání do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03,
za podmínek bezúplatného převodu vlastnictví:
a)
Ústecký kraj se zavazuje, že o nemovitosti výše uvedené bude řádně pečovat a bude je
využívat po dobu 10 let ode dne jejich nabytí pouze za účelem majetkoprávního
vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy,
b)

stanou-li se před uplynutím doby 10-ti let od nabytí nemovitosti výše uvedené pro
Ústecký kraj nepotřebnými, tj. hodlá je využívat k jinému účelu, zcizit nebo je neužívat
vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu těchto nemovitostí
zpět do vlastnictví převodce (ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových).
Neakceptuje-li převodce nabídku nabyvatele ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejího doručení
převodci, je Ústecký kraj oprávněn naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního
uvážení,

c)

Ústecký kraj se zavazuje, že po dobu 10-ti let od nabytí nezřídí k nemovitostem
uvedeným výše zástavní právo ani je jinak nezatíží právem ve prospěch třetích osob,

d)

pro případ, že by Ústecký kraj porušil závazky uvedené v odstavcích a),b),c) (budou
shodně uvedeny do smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí), zavazuje se za každé

25

takové porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající
se výši ceny převáděných nemovitostí dle znaleckého posudku, a to ke dni porušení.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru nemovitosti schválené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2005

8.
Usnesení č. 31/4Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí Ústeckým krajem od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem
státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem: Kodaňská 1441/46, PSČ:
100 10 Praha-Vršovice, a to:
- pozemek: p.p.č. 368/4 o výměře 168 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú. Brloh
- pozemek: p.p.č. 609/2 o výměře 7630 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú. Tatinná
- pozemek: p.p.č. 1141/1 o výměře 79 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú.Blšany
- pozemek: p.p.č. 1212 o výměře 813 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú.Hříškov
- pozemek: p.p.č. 1454 o výměře 1333 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú.Hříškov
- pozemek: p.p.č. 1137/3 o výměře 126 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú.Černochov
- pozemek: p.p.č. 395 o výměře 507 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití: silnice
v k.ú.Nová Ves u Hříškova
- pozemek: p.p.č. 894/1 o výměře 6276 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú. Žerotín u Panenského Týnce
- pozemek: p.p.č. 1108 o výměře 246 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú.Žerotín u Panenského Týnce
- pozemek: p.p.č. 288 o výměře 781 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití: silnice
v k.ú.Vojničky, vše zapsáno na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny, pro Ústecký kraj
- pozemek: p.p.č. 5537 o výměře 86 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití: silnice
v k.ú.Vroutek
- pozemek: p.p.č. 923 o výměře 15013 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú.Trnovany u Žatce
- pozemek: p.p.č. 1466/3 o výměře 250 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú.Velká Černoc
- pozemek: p.p.č. 1028/3 o výměře 4100 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú. Měcholupy u Žatce
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- pozemek: p.p.č. 1734/1 o výměře 12590 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú. Holedeč, vše zapsáno na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, pro ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a
jejich předání do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
za podmínek bezúplatného převodu vlastnictví:
a)
Ústecký kraj se zavazuje, že o nemovitosti výše uvedené bude řádně pečovat a bude je
využívat po dobu 10 let ode dne jejich nabytí pouze za účelem majetkoprávního
vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy,

B)

b)

stanou-li se před uplynutím doby 10-ti let od nabytí nemovitosti výše uvedené pro
Ústecký kraj nepotřebnými, tj. hodlá je využívat k jinému účelu, zcizit nebo je neužívat
vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu těchto nemovitostí
zpět do vlastnictví převodce (ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových).
Neakceptuje-li převodce nabídku nabyvatele ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejího doručení
převodci, je Ústecký kraj oprávněn naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního
uvážení,

c)

Ústecký kraj se zavazuje, že po dobu 10-ti let od nabytí nezřídí k nemovitostem
uvedeným výše zástavní právo ani je jinak nezatíží právem ve prospěch třetích osob,

d)

pro případ, že by Ústecký kraj porušil závazky uvedené v odstavcích a),b),c) (budou
shodně uvedeny do smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí), zavazuje se za každé
takové porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající
se výši ceny převáděných nemovitostí dle znaleckého posudku, a to ke dni porušení.

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru nemovitostí, schválených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2005

9.
Usnesení č. 32/4Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti Ústeckým krajem od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem
státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem: Kodaňská 1441/46, PSČ:
100 10 Praha-Vršovice, a to:
- pozemek: p.p.č. 857/22 o výměře 12681 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, v k.ú. Litoměřice, zapsána na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových a její předání do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03,
za podmínek bezúplatného převodu vlastnictví:
a)
Ústecký kraj se zavazuje, že o nemovitosti výše uvedené bude řádně pečovat a bude je
využívat po dobu 10 let ode dne jejich nabytí pouze za účelem majetkoprávního
vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy,
b)

stanou-li se před uplynutím doby 10-ti let od nabytí nemovitosti výše uvedené pro
Ústecký kraj nepotřebnými, tj. hodlá je využívat k jinému účelu, zcizit nebo je neužívat
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vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu těchto nemovitostí
zpět do vlastnictví převodce (ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových).
Neakceptuje-li převodce nabídku nabyvatele ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejího doručení
převodci, je Ústecký kraj oprávněn naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního
uvážení,

B)

c)

Ústecký kraj se zavazuje, že po dobu 10-ti let od nabytí nezřídí k nemovitostem
uvedeným výše zástavní právo ani je jinak nezatíží právem ve prospěch třetích osob,

d)

pro případ, že by Ústecký kraj porušil závazky uvedené v odstavcích a),b),c) (budou
shodně uvedeny do smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí), zavazuje se za každé
takové porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající
se výši ceny převáděných nemovitostí dle znaleckého posudku, a to ke dni porušení.

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru nemovitosti schválené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2005

10.
Usnesení č. 33/4Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí Ústeckým krajem od města Podbořany, se sídlem: Mírová
615, PSČ: 441 17 Podbořany, a to:
- pozemek: p.p.č. 800 o výměře 10583 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1030 o výměře 5290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1426 o výměře 49523 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, vše v k.ú. Podbořany , zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny, pro Ústecký kraj a jejich předání do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru nemovitostí schválených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2005

11.
Usnesení č. 34/4Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti Ústeckým krajem od obce Loučná, se sídlem: Loučná pod
Klínovcem, PSČ: 431 91 Loučná, a to:
- pozemek: p.p.č. 24/5 díl „d“ o výměře 4 m2 v k.ú. Loučná pod Klínovcem (oddělen dle GP
č. 273-60/2003 ze dne 21.11.2003 z p.p.č. 24/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, v k.ú. Loučná pod Klínovcem, zapsána na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro obec Loučná) a její předání do správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru nemovitosti schválené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2005

12.
Usnesení č. 35/4Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/15/2002/22 ze dne 18.12.2002
2. o nákupu (nabytí) nemovitosti Ústeckým krajem, a to:
- pozemek: p.p.č. 803/8 o výměře 642 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, v k.ú. Lhenice u Bžan, LV č. 20, zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice, z vlastnictví manželů Emila a Věry Lehnertových, oba
bytem Mošnov č.p. 19, PSČ: 417 63 Žalany, za cenu 44 940,--Kč a její předání do správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2005

13.
Usnesení č. 36/4Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

-

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti z vlastnictví Josefa Leskauera, bytem: Dobkovice 10, 407 03
Dobkovice u Děčína, do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
pozemek: p.p.č. 469/4 o výměře 156 m2, v k.ú. Borek u Děčína (oddělena dle GP č. 113174/2004 ze dne 6.1.2005 z p.p.č. 469/5, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území v k.ú. Borek u Děčína, zapsána na LV č. 298
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Josefa Leskauera) za
cenu dle ZP tj. 6.550,- Kč a její předání do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
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silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2005

(Hlasování: 47 – 0 – 2)

Hlasování společné pro usnesení č. 26/4Z/2005 – 36/4Z/2005

Usnesení č. 37/4Z/2005
Fond obnovy Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
dotaci 800.000,- Kč Vladimíru Cardovi (IVECO Lovosice), č. žádosti II/207, na opravu
podlahy.
(Hlasování: 43 – 0 – 6)
Usnesení č. 38/4Z/2005
Žádost Města Vejprty o uvolnění finančních prostředků z rezervy Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
neschvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 600 tis. Kč městu Vejprty na pokrytí zvýšených
nákladů vzniklých údržbou místních komunikací při zmírňování následků zimy v zimních
měsících.
(Hlasování: 41 – 2 – 6)
Usnesení č. 39/4Z/2005
Žádost Fotbalového klubu Teplice, a.s. o poskytnutí dotace na zabezpečení mezistátního zápasu v
Teplicích
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
neschvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 400 tis. Kč Fotbalovému klubu Teplice, a. s. na
zabezpečení mezistátního zápasu v Teplicích.
(Hlasování: 44 – 2 – 2)

Seznam příloh:
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Příloha č. l k usnesení č. 10/4Z/2005

-

Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné
drážní osobní dopravě

Příloha č. 2 k usnesení č. 11/4Z/2005

-

Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby pro
zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje veřejnou linkovou dopravou do 31. 12. 2006,
uzavřené s dopravcem Autobusová doprava s.r.o.
Podbořany dne 30.12.2003

Příloha č. 3 k usnesení č. 11/4Z/2005

-

Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby pro
zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje veřejnou linkovou dopravou do 31. 12. 2006,
uzavřené s dopravcem Autobusová doprava s.r.o.
Podbořany dne 30.3.2004

Příloha č. 4 k usnesení č. 11/4Z/2005

-

Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby pro
zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje veřejnou linkovou dopravou do 31. 12. 2006,
uzavřené s dopravcem Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova a.s. dne 30.12.2003

Příloha č. 5 k usnesení č. 11/4Z/2005

-

Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby pro
zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje veřejnou linkovou dopravou do 31. 12. 2006,
uzavřené s dopravcem DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova, a.s. dne 30.3.2004

Příloha č. 6 k usnesení č. 11/4Z/2005

-

Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby pro
zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje veřejnou linkovou dopravou do 31. 12. 2006,
uzavřené s dopravcem Dopravní podnik města
Děčína, a.s. dne 30.12.2003

Příloha č. 7 k usnesení č. 11/4Z/2005

-

Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby pro
zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje veřejnou linkovou dopravou do 31. 12. 2006,
uzavřené s dopravcem Dopravní podnik města
Děčína, a.s. dne 30.12.2003

Příloha č. 8 k usnesení č. 11/4Z/2005

-

Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby pro
zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje veřejnou linkovou dopravou do 31. 12. 2006,
uzavřené s dopravcem Dopravní podnik města Ústí
nad Labem a.s. dne 2.1.2004

Příloha č. 9 k usnesení č. 11/4Z/2005

-

Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby pro
zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje veřejnou linkovou dopravou do 31. 12. 2006,
uzavřené s dopravcem DOPRAVNÍ PODNIK
TEPLICE, s.r.o. dne 30.12.2003
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Příloha č. 10 k usnesení č. 11/4Z/2005 -

Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby pro
zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje veřejnou linkovou dopravou do 31. 12. 2006,
uzavřené s dopravcem Dopravní podnik Ústeckého
kraje a.s. dne 30.12.2003

Příloha č. 11 k usnesení č. 11/4Z/2005 -

Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby pro
zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje veřejnou linkovou dopravou do 31. 12. 2006,
uzavřené s dopravcem Miroslav Ohem – SADO dne
30.12.2003

Příloha č. 12 k usnesení č. 11/4Z/2005 -

Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby pro
zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje veřejnou linkovou dopravou do 31. 12. 2006,
uzavřené s dopravcem Petr Stejskal – SPORTBUS
dne 30.12.2003

Příloha č. 13 k usnesení č. 11/4Z/2005 -

Smlouva o závazku veřejné služby pro zajištění
základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
veřejnou linkovou dopravou na lince DěčínHřensko-Mezná s dopravcem Dopravní podnik
města Děčína, a.s.,

Příloha č. 14 k usnesení č. 16/4Z/2005 -

Program rozvoje ekologické výchovy,vzdělávání a
osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2005

Příloha č. 15 k usnesení č. 20/4Z/2005 -

Neinvestiční dotace na projekty osobám

Příloha č. 16 k usnesení č. 20/4Z/2005 -

Neinvestiční dotace na projekty obcím (městům)

Příloha č. 17 k usnesení č. 20/4Z/2005 -

Neinvestiční dotace na projekty příspěvkovým
organizacím zřizovaných obcí (městem)
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Příloha č. 1 k usnesení č. 10/4Z/2005

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě
uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
Číslo smlouvy:

Článek I.
Smluvní strany
1.
Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Jiřím ŠULCEM, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156 (Ústecký kraj není plátcem DPH)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu: 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství,
telefon: 475 657 532, fax: 475 200 245, e-mail: franek.j@kr-ustecky.cz
(dále jen „objednatel“)
a
2.
České dráhy, a. s.
Sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 100 15
IČ: 70994226
DIČ: CZ70994226
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039
Zastoupené: Ing. Petrem Kousalem, předsedou představenstva a generálním ředitelem
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, Spálená 51
Číslo účtu: 10188-133605011/0100, variabilní symbol: 062005
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Petr Hinterholzinger, České dráhy, a. s., Generální ředitelství, Odbor
osobní dopravy a přepravy, vedoucí Krajského centra Ústí nad Labem; telefon: 972 424 403, 724 251 993,
fax: 972 422 019, e-mail: hinterholzinger@opr.unl.cd.cz; poštovní doručovací adresa: České dráhy, a. s.,
Krajské centrum osobní dopravy a přepravy Ústí nad Labem, Vojtěšská 2, 400 99 Ústí nad Labem
(dále jen „dopravce“)
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Článek II.
Předmět smlouvy
II.1

Předmětem smlouvy je závazek veřejné služby (dále jen „závazek“) spočívající v zabezpečení základní
dopravní obslužnosti na území Ústeckého kraje veřejnou drážní osobní dopravou v období od účinnosti
této smlouvy do 31.12.2005 dopravcem ve smyslu ustanovení § 39 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
v platném znění (dále jen „zákon“) vlaky kategorie osobní vlak a spěšný vlak na železničních tratích a
traťových úsecích uvedených v příloze 2 smlouvy v rozsahu uvedeném v příloze 1 (dále jen „předmět
smlouvy“).

II.2

Touto smlouvou objednatel objednává veřejnou drážní osobní dopravu v rozsahu dle přílohy 1 smlouvy za
podmínek ve smlouvě uvedených.

II.3

Časové polohy jednotlivých osobních a spěšných vlaků, zahrnutých do závazku, jsou stanoveny platným
jízdním řádem pro období platnosti 2004/2005.
Článek III.
Povinnosti dopravce

III.1

Dopravce je povinen plnit předmět smlouvy v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy, které
se vztahují k provozování veřejné drážní osobní dopravy, a to s péčí řádného hospodáře.
Článek IV.
Povinnosti objednatele

IV.1

Objednatel je povinen ve smyslu ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona a na základě podmínek
stanovených touto smlouvou uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou plněním závazku (dále jen
„ztrátu“) ve výši a způsobem dle vyhlášky č. 36/2001 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní
dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy, v platném znění, a v souladu s Nařízením Rady
(EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969, o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících
z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, v platném znění.
Článek V.
Výše ztráty

V.1 Dopravce u objednatele uplatňuje za splnění předmětu smlouvy ztrátu ve výši 335 000 000,- Kč (slovy
třistatřicetpětmilionů korunčeských), která odpovídá výkonu (dle přílohy č.1) ............... vlkm.
V.2 Výpočet výše ztráty je uveden ve struktuře tratí a vlaků v příloze 1.
Článek VI.
Prokázání skutečně provedeného rozsahu dopravy
VI.1

Po ukončení čtvrtletí je dopravce povinen předložit objednateli předběžné věcné a finanční plnění
předmětu smlouvy do 15. dne následujícího měsíce výkazem ujetých a neujetých vlakových kilometrů v
závazku dle vzoru v příloze 4 smlouvy (dále jen „výkaz“), který vyúčtuje a doloží fakturou. V tomtéž
rozsahu přílohy č.4 poskytne dopravce definitivní údaje za předcházející čtvrtletí do 30. dne následujícího
měsíce po ukončení čtvrtletí, které vyúčtuje a doloží fakturou.

VI.2

Součástí výkazu je přehled neprovedených spojů a vlakových kilometrů se zdůvodněním těchto událostí.
Pro tento přehled se použije vzor dle přílohy 5 smlouvy.
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VI.3

V souladu se zněním § 3 odst. 2 vyhlášky č. 36/2001 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní
dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy, v platném znění, bude uhrazen každý spoj,
který nebyl dokončen z příčin, které vznikly mimo působnost dopravce. Takový spoj se pro účely smlouvy
považuje za provedený.

VI.4

Počet vlakových kilometrů za spoje neprovedené z příčin na straně dopravce nebude pro účely úhrady
ztráty započten do celkového počtu ujetých vlakových kilometrů.
Článek VII.
Platební podmínky

VII.1 Objednatel prohlašuje, že dopravce plní povinnosti odpovídající závazku veřejné služby tak, jak vyplývají
z této smlouvy od 1.1.2005. Účastníci smlouvy se dohodli, že objednatel uhradí dopravci částku
odpovídající výši ztráty určené způsobem pro určení prokazatelné ztráty i za období od 1.1.2005 do dne
účinnosti této smlouvy.
VII.2 Objednatel se zavazuje hradit dopravci ztrátu zálohově měsíčně ve výši a v termínech dle splátkového
kalendáře, který je přílohou 7 smlouvy na účet dopravce uvedený v této smlouvě. Platba za I. čtvrtletí
2005 bude uhrazena na základě vyúčtování dle čl. VI.1, dle odstavce VII.1. Objednatel při zadání
platebního příkazu do banky a na souvisejících dokladech použije variabilní symbol uvedený v článku I.
VII.3 Výši zálohy ztráty za měsíc prosinec stanoví objednatel. Přihlédne přitom k odbornému odhadu
prokazatelné ztráty za měsíc prosinec, sestavenému dopravcem na základě vývoje prokazatelné ztráty
v průběhu roku 2005, bude-li mu nejpozději do pátého pracovního dne v prosinci 2005 dopravcem
doručen. Předběžné roční finanční vypořádání ztráty ze závazku se provede nejpozději do 15.1. 2006.
Konečné finanční vypořádání za IV čtvrtletí bude provedeno do 31.1.2006.
Článek VIII.
Ostatní ujednání
VIII.1 Změny jízdních řádů, zejména posuny časových poloh vlaků, úpravy četnosti jízdy vlaků, změny trasy
vlaků, zavedení nového vlaku či zrušení vlaku budou činěny způsobem dle § 40 zákona a dle §§ 50 až 55
vyhlášky č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, a to po předchozím
projednání s objednatelem. Pokud takovéto změny budou objednatelem promítnuty do rozsahu
objednávky kraje, bude tak učiněno dodatkem ke smlouvě.
VIII.2 Dopravní obsah jízdních řádů a změny v předmětu dopravní objednávky objednatele projednává
s dopravcem objednatel. Případné změny předmětu smlouvy budou výsledkem dohody obou smluvních
stran.
VIII.3 Dopravce je seznámen se skutečností, že Ústecký kraj, jako orgán územní samosprávy, je povinen
poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně
jejích příloh, není označován za obchodní tajemství.
VIII.4 Dopravce poskytne objednateli údaje z pravidelného sčítání o nástupech, výstupech v jednotlivých
stanicích a zastávkách a o obsazenosti vlaků prováděné ve vlacích na území Ústeckého kraje, které jsou
předmětem této smlouvy, a to nejméně ze dvou sčítání v roce 2005. Objednatel se zavazuje, že údaje dle
tohoto odstavce neposkytne třetí osobě.
VIII.5. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a tři vyhotovení obdrží dopravce. Stejným pravidlem se řídí počet a určení dodatků ke smlouvě.
Článek IX.
Jiná ustanovení
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IX.1

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2005. Její účinnost končí dnem, ve kterém byly
vyrovnány všechny závazky vzniklé ze smlouvy mezi smluvními stranami.

IX.2

Každá ze smluvních stran může smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je tři
měsíce a začíná od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé
smluvní straně. Smlouva může být také ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

IX.3

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

IX.4

Změny smlouvy lze činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných, vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

IX.5

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména
ustanoveními obchodního a občanského zákoníku, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

IX.6

Práva a povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

IX.7

Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/28/2004 ze dne
27.10.2004.
Článek X.
Přílohy

X.1

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha 4:
Příloha 5:
Příloha 6:
Příloha 7:

Vzor pro výkaz ujetých a neujetých vlakových kilometrů v závazku
Vzor pro přehled neprovedených spojů a vlakových kilometrů
Výpis z obchodního rejstříku dopravce
Splátkový kalendář
Článek XI.
Podpisy smluvních stran

XI.1

Objednatel a dopravce shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své
podpisy:

V Ústí nad Labem dne:

V Praze dne:

za objednatele:

za dopravce:

……………………………………….

……………………………………….

Ústecký kraj
Ing. Jiří ŠULC

České dráhy, a. s.
Ing. Petr Kousal

hejtman Ústeckého kraje

předseda představenstva a generální ředitel
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Příloha č. 2 k usnesení č. 11/4Z/2005

Dodatek č. 4
ke smlouvě ze dne 30. prosince 2003
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje

Smluvní strany:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800
IČ: 708 92 156, DIČ: CZ70892156
Zástupce pro věcné jednání: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon, fax, e-mail: 475 657 532, 475 200 245, franek.j@kr-ustecky.cz
jako „objednatel“ na straně jedné

a
Autobusová doprava s. r. o. Podbořany
se sídlem Dělnická 946
441 01 Podbořany
Zastoupená: Svjatoslavem Parpelem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: GE Capital Bank, č. ú. 1303007-714/0600
IČ: 613 25 759, DIČ: CZ613 25 759
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C.,
vložka 6985
Zástupce pro věcné jednání: Svjatoslav Parpel, jednatel společnosti
telefon, e-mail : 415 214 311, 606 647 733, adpodborany@atlas.cz
jako „dopravce“ na straně druhé

uzavírají dle Článku X, odstavce 4) smlouvy tento dodatek s účinností od 1.5.2005:
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Příloha č. 2 k usnesení č. 11/4Z/2005
A.
Dne 30. prosince 2003 byla mezi účastníky uzavřena smlouva o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě, která byla doplněna a změněna dodatky č. 1, 2 a 3.

B.
Smlouva uvedená v bodě A. se mění v následujících ustanoveních níže uvedeným způsobem:
a) Znění bodu 1) Článku VII Ostatní ujednání se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Článek VII
Ostatní ujednání
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006.“
b) Text bodu 2) Článku VII Ostatní ujednání ve znění dodatku č. 2 se doplňuje tímto textem:
„Rozsah dopravní obslužnosti určený podle přílohy č. 1 Seznam linek a spojů včetně výpočtu
kilometrů a ceny dopravního výkonu je pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 sjednán
v objemu:
základní dopravní obslužnost v rozsahu 198.165 km dotovaná do ceny dopravního
výkonu ve výši 27,24 Kč/km, označená v příloze č. 1 Seznam linek a spojů včetně
výpočtu kilometrů a ceny dopravního výkonu. Pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005
se celková prokazatelná ztráta stanovuje ve výši 2.685.125,- Kč (slovy: Dvamilionyšestsetosmdesátpěttisícstodvacetpět korun českých).“

c) Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního výkonu stanovený ve smlouvě
v příloze č. 1 se pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která
se dále označuje jako dodatek A přílohy č. 1 ve znění dodatku č. 3 smlouvy.
d) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty stanovený ve smlouvě v příloze č. 4 se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 3 smlouvy.
e) Článek X Ustanovení o vztahu smlouvy k licenci a schválenému jízdnímu řádu a ustanovení
závěrečná se doplňuje o nový bod 1/A ve znění:
„1/A Smlouva bude pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 upravena dodatkem, při jehož
uzavírání jsou smluvní strany povinny respektovat příslušné usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje související se závazkem veřejné služby upravené touto smlouvou a
v souladu s příslušnými právními předpisy.“

C.
1) Ostatní ustanovení smlouvy citované v bodě A., která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.
2) Přílohy sjednané tímto dodatkem smlouvy tvoří její nedílnou součást.
3) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení
obdrží dopravce.
–2–

Příloha č. 2 k usnesení č. 11/4Z/2005
4) Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………… ze dne
20. 4. 2005.

Přílohy tohoto dodatku:
- dodatek A přílohy č. 1 – Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního
výkonu
- dodatek A přílohy č. 4 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

V Ústí nad Labem dne: ………………..

V ……………………….. dne: ………………..

…………………………………………

…………………………………………

Ústecký kraj

Autobusová doprava s. r. o. Podbořany

Ing. Jiří ŠULC
hejtman Ústeckého kraje

Svjatoslav PARPEL
jednatel společnosti
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Příloha č. 3 k usnesení č. 11/4Z/2005

Dodatek č. 3
ke smlouvě ze dne 30. března 2004
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje

Smluvní strany:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800
IČ: 708 92 156, DIČ: CZ70892156
Zástupce pro věcné jednání: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon, fax, e-mail: 475 657 532, 475 200 245, franek.j@kr-ustecky.cz
jako „objednatel“ na straně jedné

a
Autobusová doprava s. r. o. Podbořany
se sídlem Dělnická 946
441 01 Podbořany
Zastoupená: Svjatoslavem Parpelem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: GE Capital Bank, č. ú. 1303007-714/0600
IČ: 613 25 759, DIČ: CZ613 25 759
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C.,
vložka 6985
Zástupce pro věcné jednání: Svjatoslav Parpel, jednatel společnosti
telefon, e-mail : 415 214 311, 606 647 733, adpodborany@atlas.cz
jako „dopravce“ na straně druhé

uzavírají dle Článku X, odstavce 4) smlouvy tento dodatek s účinností od 1.5.2005:
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Příloha č. 3 k usnesení č. 11/4Z/2005
A.
Dne 30. března 2004 byla mezi účastníky uzavřena smlouva o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě, která byla doplněna a změněna dodatky č. 1 a 2.

B.
Smlouva uvedená v bodě A. se mění v následujících ustanoveních níže uvedeným způsobem:
a) Znění Článku VII Doba plnění předmětu smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Článek VII
Doba plnění předmětu smlouvy
Dobou plnění závazku veřejné služby v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy se
rozumí období od 1. 4. 2004 do 31. 12. 2006, tato doba je smluvním obdobím.“
b) Článek II Předmět smlouvy a cena plnění ve se doplňuje tímto textem:
„Kilometrický rozsah základní dopravní obslužnosti je pro období od 1. 5. 2005
do 31. 12. 2005 sjednán v objemu 64.896 km, výše prokazatelné ztráty za tento rozsah pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 činí 658.694,- Kč (slovy: Šestsetpadesátosmtisícšestsetdevadesátčtyři
korun českých).
Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního výkonu se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 1 ve znění dodatku č. 2 smlouvy.“
c) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty stanovený ve smlouvě v příloze č. 4 se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje přílohou tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 2 smlouvy.
d) Článek X Ustanovení o vztahu smlouvy k licenci a schválenému jízdnímu řádu a ustanovení
závěrečná se doplňuje o nový bod 1/A ve znění:
„1/A Smlouva bude pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 upravena dodatkem, při jehož
uzavírání jsou smluvní strany povinny respektovat příslušné usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje související se závazkem veřejné služby upravené touto smlouvou a
v souladu s příslušnými právními předpisy.“

C.
1) Ostatní ustanovení smlouvy citované v bodě A., která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.
2) Přílohy sjednané tímto dodatkem smlouvy tvoří její nedílnou součást.
3) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení
obdrží dopravce.
4) Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………… ze dne
20. 4. 2005.
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Příloha č. 3 k usnesení č. 11/4Z/2005
Přílohy tohoto dodatku:
- dodatek A přílohy č. 1 – Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního
výkonu
- dodatek A přílohy č. 4 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

V Ústí nad Labem dne: ………………..

V ……………………….. dne: ………………..

…………………………………………

…………………………………………

Ústecký kraj

Autobusová doprava s. r. o. Podbořany

Ing. Jiří ŠULC
hejtman Ústeckého kraje

Svjatoslav PARPEL
jednatel společnosti
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Příloha č. 4 k usnesení č. 11/4Z/2005

Dodatek č. 5
ke smlouvě ze dne 30. prosince 2003
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje

Smluvní strany:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800
IČ: 708 92 156, DIČ: CZ70892156
Zástupce pro věcné jednání: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon, fax, e-mail: 475 657 532, 475 200 245, franek.j@kr-ustecky.cz
jako „objednatel“ na straně jedné

a
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
se sídlem Dolní 1415
430 01 Chomutov
Zastoupená Ing. Tomášem Pisingerem, ředitelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov č.ú. 2112500287/0100
IČ: 640 53 466, DIČ: CZ640 53 466
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B.,
vložka 781
Zástupce pro věcná jednání : p. Milan Toms, vedoucí linkové dopravy
telefon, e-mail: 474 650 343, 777 792 306, toms@dpchj.cz
jako „dopravce“ na straně druhé

uzavírají dle Článku X, odstavce 4) smlouvy tento dodatek s účinností od 1.5.2005:
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Příloha č. 4 k usnesení č. 11/4Z/2005
A.
Dne 30. prosince 2003 byla mezi účastníky uzavřena smlouva o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě, která byla doplněna a změněna dodatky č. 1, 2, 3 a 4.
B.
Smlouva uvedená v bodě A. se mění v následujících ustanoveních níže uvedeným způsobem:
a) Znění bodu 1) Článku VII Ostatní ujednání se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Článek VII
Ostatní ujednání
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006.“
b) Článek II Předmět smlouvy a cena plnění ve znění dodatku č. 3 se doplňuje se tímto textem:
„Kilometrický rozsah základní dopravní obslužnosti je pro období od 1. 5. 2005
do 31. 12. 2005 sjednán v objemu 765.777 km, výše prokazatelné ztráty za tento rozsah pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 činí 13.984.807,- Kč (slovy: Třináctmilionůdevětsetosmdesátčtyřitisícosmsetsedm korun českých).
Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního výkonu se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 1 ve znění dodatku č. 4 smlouvy.“
c) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty stanovený ve smlouvě v příloze č. 4 se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje přílohou tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 4 smlouvy.
d) Článek X Ustanovení o vztahu smlouvy k licenci a schválenému jízdnímu řádu a ustanovení
závěrečná se doplňuje o nový bod 1/A ve znění:
„1/A Smlouva bude pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 upravena dodatkem, při jehož
uzavírání jsou smluvní strany povinny respektovat příslušné usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje související se závazkem veřejné služby upravené touto smlouvou a
v souladu s příslušnými právními předpisy.“

C.
1) Ostatní ustanovení smlouvy citované v bodě A., která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.
2) Přílohy sjednané tímto dodatkem smlouvy tvoří její nedílnou součást.
3) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení
obdrží dopravce.
4) Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………… ze dne
20. 4. 2005.
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Příloha č. 4 k usnesení č. 11/4Z/2005
Přílohy tohoto dodatku:
- dodatek A přílohy č. 1 – Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního
výkonu
- dodatek A přílohy č. 4 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

V Ústí nad Labem dne: ………………..

V ……………………….. dne: ………………..

…………………………………………

…………………………………………

Ústecký kraj

Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova a.s.

Ing. Jiří ŠULC
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Tomáš PISINGER
ředitel společnosti
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Příloha č. 5 k usnesení č. 11/4Z/2005

Dodatek č. 5
ke smlouvě ze dne 30. března 2004
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje

Smluvní strany:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800
IČ: 708 92 156, DIČ: CZ70892156
Zástupce pro věcné jednání: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon, fax, e-mail: 475 657 532, 475 200 245, franek.j@kr-ustecky.cz
jako „objednatel“ na straně jedné

a
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
se sídlem tř. Budovatelů 1395/23
434 01 Most
Zastoupená pověřeným členem představenstva a ředitelem společnosti Ing. Milanem Dundrem,
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most č.ú. 1406-491/0100
IČ: 622 42 504
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B.,
vložka 660
Zástupce pro věcná jednání : Ing. Jiří Dvořák, ekonomicko-obchodní náměstek společnosti
telefon, fax, e-mail : 476 769 006, 476 702 585, dvorak@dpmost.cz
jako „dopravce“ na straně druhé

uzavírají dle Článku X, odstavce 5) smlouvy tento dodatek s účinností od 1.5.2005:
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Příloha č. 5 k usnesení č. 11/4Z/2005
A.
Dne 30. března 2004 byla mezi účastníky uzavřena smlouva o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě, která byla doplněna a změněna dodatky č. 1, 2, 3 a 4.

B.
Smlouva uvedená v bodě A. se mění v následujících ustanoveních níže uvedeným způsobem:
a) Znění Článku VII Doba plnění předmětu smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Článek VII
Doba plnění předmětu smlouvy
Dobou plnění závazku veřejné služby v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy se
rozumí období od 1. 4. 2004 do 31. 12. 2006, tato doba je smluvním obdobím.“
b) Článek II Předmět smlouvy a cena plnění ve znění dodatku č. 3 se doplňuje tímto textem:
„Kilometrický rozsah základní dopravní obslužnosti je pro období od 1. 5. 2005
do 31. 12. 2005 sjednán v objemu 153.906 km, výše prokazatelné ztráty za tento rozsah pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 činí 3.118.129,- Kč (slovy: Třimilionystoosmnácttisícstodvacetdevět
korun českých).
Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního výkonu se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 1 ve znění dodatku č. 4 smlouvy.“
c) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty stanovený ve smlouvě v příloze č. 4 se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje přílohou tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 4 smlouvy.
d) Článek X Ustanovení o vztahu smlouvy k licenci a schválenému jízdnímu řádu a ustanovení
závěrečná se doplňuje o nový bod 1/A ve znění:
„1/A Smlouva bude pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 upravena dodatkem, při jehož
uzavírání jsou smluvní strany povinny respektovat příslušné usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje související se závazkem veřejné služby upravené touto smlouvou a
v souladu s příslušnými právními předpisy.“

C.
1) Ostatní ustanovení smlouvy citované v bodě A., která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.
2) Přílohy sjednané tímto dodatkem smlouvy tvoří její nedílnou součást.
3) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení
obdrží dopravce.
4) Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………… ze dne
20. 4. 2005.

–2–

Příloha č. 5 k usnesení č. 11/4Z/2005
Přílohy tohoto dodatku:
- dodatek A přílohy č. 1 – Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního
výkonu
- dodatek A přílohy č. 4 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

V Ústí nad Labem dne: ………………..

V ……………………….. dne: ………………..

…………………………………………

…………………………………………

Ústecký kraj

DOPRAVNÍ PODNIK
měst Mostu a Litvínova, a.s.

Ing. Jiří ŠULC
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Milan DUNDR
pověřený člen představenstva
a ředitel akciové společnosti
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Příloha č. 6 k usnesení č. 11/4Z/2005

Dodatek č. 6
ke smlouvě ze dne 30. prosince 2003
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje

Smluvní strany:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800
IČ: 708 92 156, DIČ: CZ70892156
Zástupce pro věcné jednání: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon, fax, e-mail: 475 657 532, 475 200 245, franek.j@kr-ustecky.cz
jako „objednatel“ na straně jedné

a
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
se sídlem Dělnická 106
405 29 Děčín VI
Zastoupená: Ing. Bohumilem Bártou, předsedou představenstva a Zdeňkem Pitašem, členem
představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín, č.ú. 3408431/0100
IČ: 622 40 935
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B.,
vložka 651.
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Vojtěch Sobotka, ekonomický náměstek
telefon, e-mail: 412 709 544, 604 294 544, sobotkav@dpmdas.cz
jako „dopravce“ na straně druhé

uzavírají dle Článku X, odstavce 4) smlouvy tento dodatek s účinností od 1.5.2005:
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Příloha č. 6 k usnesení č. 11/4Z/2005
A.
Dne 30. prosince 2003 byla mezi účastníky uzavřena smlouva o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě, která byla doplněna a změněna dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5.

B.
Smlouva uvedená v bodě A. se mění v následujících ustanoveních níže uvedeným způsobem:
a) Znění Článku VII Doba plnění předmětu smlouvy ve znění dodatku č. 2 se zrušuje a nahrazuje se
tímto zněním:
„Článek VII
Doba plnění předmětu smlouvy
Dobou plnění závazku veřejné služby v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy se
rozumí období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006, tato doba je smluvním obdobím.“
b) Článek II Předmět smlouvy a cena plnění ve znění dodatku č. 4 se doplňuje tímto textem:
„Kilometrický rozsah základní dopravní obslužnosti je pro období od 1. 5. 2005
do 31. 12. 2005 sjednán v objemu 94.903 km, výše prokazatelné ztráty za tento rozsah pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 činí 1.481.107,- Kč (slovy: Jedenmiliončtyřistaosmdesátjednatisícstosedm korun českých).
Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního výkonu se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 1 ve znění dodatku č. 5 smlouvy.“
c) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty stanovený ve smlouvě v příloze č. 4 se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje přílohou tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 5 smlouvy.
d) Článek X Ustanovení o vztahu smlouvy k licenci a schválenému jízdnímu řádu a ustanovení
závěrečná se doplňuje o nový bod 1/A ve znění:
„1/A Smlouva bude pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 upravena dodatkem, při jehož
uzavírání jsou smluvní strany povinny respektovat příslušné usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje související se závazkem veřejné služby upravené touto smlouvou a
v souladu s příslušnými právními předpisy.“

C.
1) Ostatní ustanovení smlouvy citované v bodě A., která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.
2) Přílohy sjednané tímto dodatkem smlouvy tvoří její nedílnou součást.
3) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení
obdrží dopravce.
4) Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………… ze dne
20. 4. 2005.
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Příloha č. 6 k usnesení č. 11/4Z/2005
Přílohy tohoto dodatku:
- dodatek A přílohy č. 1 – Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního
výkonu
- dodatek A přílohy č. 4 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

V Ústí nad Labem dne: ………………..

V ……………………….. dne: ………………..

…………………………………………

…………………………………………

Ústecký kraj

Dopravní podnik města Děčína, a.s.

Ing. Jiří ŠULC
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Bohumil BÁRTA
předseda představenstva

…………………………………………
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Zdeněk PITAŠ
člen představenstva
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Příloha č. 7 k usnesení č. 11/4Z/2005

Dodatek č. 5
ke smlouvě ze dne 30. prosince 2003
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje

Smluvní strany:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800
IČ: 708 92 156, DIČ: CZ70892156
Zástupce pro věcné jednání: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon, fax, e-mail: 475 657 532, 475 200 245, franek.j@kr-ustecky.cz
jako „objednatel“ na straně jedné

a
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
se sídlem Dělnická 106
405 29 Děčín VI
Zastoupená: Ing. Bohumilem Bártou, předsedou představenstva a Zdeňkem Pitašem, členem
představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín, č.ú. 3408431/0100
IČ: 622 40 935
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B.,
vložka 651.
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Vojtěch Sobotka, ekonomický náměstek
telefon, e-mail: 412 709 544, 604 294 544, sobotkav@dpmdas.cz
jako „dopravce“ na straně druhé

uzavírají dle Článku X, odstavce 4) smlouvy tento dodatek s účinností od 1.5.2005:
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Příloha č. 7 k usnesení č. 11/4Z/2005
A.
Dne 30. prosince 2003 byla mezi účastníky uzavřena smlouva o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě, která byla doplněna a změněna dodatky č. 1, 2, 3 a 4.

B.
Smlouva uvedená v bodě A. se mění v následujících ustanoveních níže uvedeným způsobem:
a) Znění Článku VII Doba plnění předmětu smlouvy ve znění dodatku č. 2 se zrušuje a nahrazuje se
tímto zněním:
„Článek VII
Doba plnění předmětu smlouvy
Dobou plnění závazku veřejné služby v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy se
rozumí období od 1. 6. 2004 do 31. 12. 2006, tato doba je smluvním obdobím.“
b) Článek II Předmět smlouvy a cena plnění ve znění dodatku č. 3 se doplňuje tímto textem:
„Kilometrický rozsah základní dopravní obslužnosti je pro období od 1. 5. 2005
do 31. 12. 2005 sjednán v objemu 287.187 km, výše prokazatelné ztráty za tento rozsah
pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 činí 4.386.482,- Kč (slovy: Čtyřimilionytřistaosmdesátšesttisícčtyřistaosmdesátdvě koruny české).
Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního výkonu se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 1 ve znění dodatku č. 4 smlouvy.“
c) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty stanovený ve smlouvě v příloze č. 4 se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje přílohou tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 4 smlouvy.
d) Článek X Ustanovení o vztahu smlouvy k licenci a schválenému jízdnímu řádu a ustanovení
závěrečná se doplňuje o nový bod 1/A ve znění:
„1/A Smlouva bude pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 upravena dodatkem, při jehož
uzavírání jsou smluvní strany povinny respektovat příslušné usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje související se závazkem veřejné služby upravené touto smlouvou a
v souladu s příslušnými právními předpisy.“

C.
1) Ostatní ustanovení smlouvy citované v bodě A., která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.
2) Přílohy sjednané tímto dodatkem smlouvy tvoří její nedílnou součást.
3) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení
obdrží dopravce.
4) Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………… ze dne
20. 4. 2005.
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Příloha č. 7 k usnesení č. 11/4Z/2005
Přílohy tohoto dodatku:
- dodatek A přílohy č. 1 – Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního
výkonu
- dodatek A přílohy č. 4 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

V Ústí nad Labem dne: ………………..

V ……………………….. dne: ………………..

…………………………………………

…………………………………………

Ústecký kraj

Dopravní podnik města Děčína, a.s.

Ing. Jiří ŠULC
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Bohumil BÁRTA
předseda představenstva

…………………………………………
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Zdeněk PITAŠ
člen představenstva

–3–

Příloha č. 8 k usnesení č. 11/4Z/2005

Dodatek č. 4
ke smlouvě ze dne 2. ledna 2004
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje

Smluvní strany:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800
IČ: 708 92 156, DIČ: CZ70892156
Zástupce pro věcné jednání: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon, fax, e-mail: 475 657 532, 475 200 245, franek.j@kr-ustecky.cz
jako „objednatel“ na straně jedné

a
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Revoluční 26
401 11 Ústí nad Labem
Zastoupená Ing. Pavlem Havránkem, pověřeným členem představenstva a výkonným ředitelem
společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 3702-411/0100
IČ: 250 13 891, DIČ: CZ25013891
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B.,
vložka 945
Zástupce pro věcná jednání: František Ryšlavý, dopravní ředitel společnosti
telefon, fax, e-mail: 475 200 742, 606 856 135, 475 220 763, blazek@dpmul.cz
jako „dopravce“ na straně druhé

uzavírají dle Článku X, odstavce 4) smlouvy tento dodatek s účinností od 1.5.2005:

–1–

Příloha č. 8 k usnesení č. 11/4Z/2005
A.
Dne 2. ledna 2004 byla mezi účastníky uzavřena smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě, která byla doplněna a změněna dodatky č. 1, 2 a 3.

B.
Smlouva uvedená v bodě A. se mění v následujících ustanoveních níže uvedeným způsobem:
a) Znění bodu 1) Článku VII Ostatní ujednání se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Článek VII
Ostatní ujednání
1)

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006.“

b) Text bodu 2) Článku VII Ostatní ujednání ve znění dodatku č. 2 se doplňuje tímto textem:
„Rozsah dopravní obslužnosti určený podle přílohy č. 1 Seznam linek a spojů včetně výpočtu
kilometrů a ceny dopravního výkonu je pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 sjednán
v objemu:
základní dopravní obslužnost v rozsahu 102.279 km dotovaná do ceny dopravního
výkonu ve výši 37,16 Kč/km, označená v příloze č. 1 Seznam linek a spojů včetně
výpočtu kilometrů a ceny dopravního výkonu. Pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005
se celková prokazatelná ztráta stanovuje ve výši 1.754.081,- Kč (slovy: Jedenmilionsedmsetpadesátčtyřitisícosmdesátjedna koruna česká).“

c) Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního výkonu stanovený ve smlouvě
v příloze č. 1 se pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která
se dále označuje jako dodatek A přílohy č. 1 ve znění dodatku č. 3 smlouvy.
d) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty stanovený ve smlouvě v příloze č. 4 se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 3 smlouvy.
e) Článek X Ustanovení o vztahu smlouvy k licenci a schválenému jízdnímu řádu a ustanovení
závěrečná se doplňuje o nový bod 1/A ve znění:
„1/A Smlouva bude pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 upravena dodatkem, při jehož
uzavírání jsou smluvní strany povinny respektovat příslušné usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje související se závazkem veřejné služby upravené touto smlouvou a
v souladu s příslušnými právními předpisy.“

C.
1) Ostatní ustanovení smlouvy citované v bodě A., která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.
2) Přílohy sjednané tímto dodatkem smlouvy tvoří její nedílnou součást.
3) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení
obdrží dopravce.
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Příloha č. 8 k usnesení č. 11/4Z/2005
4) Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………… ze dne
20. 4. 2005.

Přílohy tohoto dodatku:
- dodatek A přílohy č. 1 – Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního
výkonu
- dodatek A přílohy č. 4 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

V Ústí nad Labem dne: ………………..

V ……………………….. dne: ………………..

…………………………………………

…………………………………………

Ústecký kraj

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Ing. Jiří ŠULC
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Pavel HAVRÁNEK
pověřený člen představenstva
a výkonný ředitel společnosti
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Příloha č. 9 k usnesení č. 11/4Z/2005

Dodatek č. 6
ke smlouvě ze dne 30. prosince 2003
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje

Smluvní strany:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800
IČ: 708 92 156, DIČ: CZ70892156
Zástupce pro věcné jednání: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon, fax, e-mail: 475 657 532, 475 200 245, franek.j@kr-ustecky.cz
jako „objednatel“ na straně jedné

a
DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o.
Emílie Dvořákové 70
415 01 Teplice
Zastoupená Ing. Janem Gaislerem a Ing. Petrem Havlíkem, jednateli společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Teplice č.ú. 711750297/0100
IČ: 499 00 820, DIČ: CZ499 00 820
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C.,
vložka 5874
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Petr Havlík, jednatel společnosti
telefon, e-mail: 417 539 552, 777 723 888, havlik@dpteplice.cz
jako „dopravce“ na straně druhé

uzavírají dle Článku X, odstavce 4) smlouvy tento dodatek s účinností od 1.5.2005:
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A.
Dne 30. prosince 2003 byla mezi účastníky uzavřena smlouva o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě, která byla doplněna a změněna dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5.

B.
Smlouva uvedená v bodě A. se mění v následujících ustanoveních níže uvedeným způsobem:
a) Znění bodu 1) Článku VII Ostatní ujednání se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Článek VII
Ostatní ujednání
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006.“
b) Text bodu 2) Článku VII Ostatní ujednání ve znění dodatku č. 4 se doplňuje tímto textem:
„Rozsah dopravní obslužnosti určený podle přílohy č. 1 Seznam linek a spojů včetně výpočtu
kilometrů a ceny dopravního výkonu je pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 sjednán
v objemu:
základní dopravní obslužnost v rozsahu 274.047 km dotovaná do ceny dopravního
výkonu ve výši 33,35 Kč/km, označená v příloze č. 1 Seznam linek a spojů včetně
výpočtu kilometrů a ceny dopravního výkonu. Pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005
se celková prokazatelná ztráta stanovuje ve výši 4.398.461,- Kč (slovy: Čtyřimilionytřistadevadesátosmtisícčtyřistašedesátjedna koruna česká).“
c) Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního výkonu stanovený ve smlouvě
v příloze č. 1 se pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která
se dále označuje jako dodatek A přílohy č. 1 ve znění dodatku č. 5 smlouvy.
d) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty stanovený ve smlouvě v příloze č. 4 se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 5 smlouvy.
e) Článek X Ustanovení o vztahu smlouvy k licenci a schválenému jízdnímu řádu a ustanovení
závěrečná se doplňuje o nový bod 1/A ve znění:
„1/A Smlouva bude pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 upravena dodatkem, při jehož
uzavírání jsou smluvní strany povinny respektovat příslušné usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje související se závazkem veřejné služby upravené touto smlouvou a
v souladu s příslušnými právními předpisy.“

C.
1) Ostatní ustanovení smlouvy citované v bodě A., která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.
2) Přílohy sjednané tímto dodatkem smlouvy tvoří její nedílnou součást.
3) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení
obdrží dopravce.
4) Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………… ze dne
20. 4. 2005.
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Přílohy tohoto dodatku:
- dodatek A přílohy č. 1 – Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního
výkonu
- dodatek A přílohy č. 4 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

V Ústí nad Labem dne: ………………..

V ……………………….. dne: ………………..

…………………………………………

…………………………………………

Ústecký kraj

DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o.

Ing. Jiří ŠULC
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Jan GAISLER
jednatel společnosti

…………………………………………
DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o.
Ing. Petr HAVLÍK
jednatel společnosti
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Příloha č. 10 k usnesení č. 11/4Z/2005

Dodatek č. 7
ke smlouvě ze dne 30. prosince 2003
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje

Smluvní strany:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800
IČ: 708 92 156, DIČ: CZ70892156
Zástupce pro věcné jednání: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon, fax, e-mail: 475 657 532, 475 200 245, franek.j@kr-ustecky.cz
jako „objednatel“ na straně jedné

a
Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.
(vzniklá rozdělením ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s.)
se sídlem Lumiérů č.p. 1025, č.or. 34a
152 00 Praha 5
zastoupená: MVDr. Pavlem Knechtem, předsedou představenstva,
Ing. Jaroslavou Hlohovskou, místopředsedou představenstva,
Vladimírem Krátkým, členem představenstva
Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č. b. ú.: 19800-411/0100
IČ: 25497961
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B.,vložka
9614
Zástupce pro věcné jednání: Ing. Jaroslava Hlohovská
tel.: 475 684 971, 777 331 177, fax: 475 684 974, savgar@csadbus.cz. csadbus@csadbus.cz
jako „dopravce“ na straně druhé

uzavírají dle Článku X, odstavce 5) smlouvy tento dodatek s účinností od 1.5.2005:
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Příloha č. 10 k usnesení č. 11/4Z/2005
A.
Dne 30. prosince 2003 byla mezi účastníky uzavřena smlouva o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě, která byla doplněna a změněna dodatky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

B.
Smlouva uvedená v bodě A. se mění v následujících ustanoveních níže uvedeným způsobem:
a) Znění Článku VII Doba plnění předmětu smlouvy ve znění dodatku č. 1 se zrušuje a nahrazuje se
tímto zněním:
Článek VII
Doba plnění předmětu smlouvy
Dobou plnění závazku veřejné služby v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy se
rozumí období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006, tato doba je smluvním obdobím.
b) Článek II Předmět smlouvy a cena plnění ve znění dodatku č. 1 se doplňuje tímto textem:
„Kilometrický rozsah základní dopravní obslužnosti je pro období od 1.5.2005 do 31.12.2005
sjednán v objemu 7. 422. 482 km. Rozsah základní dopravní obslužnosti pro období od 1.1.2006
do 31.12.2006 bude odpovídat nejméně rozsahu linek a spojů uvedených v příloze č. 1 této
smlouvy. Výše předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty pro období od 1. 5. 2005 do
31. 12. 2005 činí 119. 386. 920,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů tři sta osmdesát šest tisíce
devět set dvacet korun českých).
Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního výkonu se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 1 ve znění dodatku č. 6 smlouvy.“
c) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty stanovený ve smlouvě v příloze č. 4 se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje přílohou tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 6 smlouvy.
d) Splátkový kalendář záloh na prokazatelnou ztrátu stanovený ve smlouvě v příloze č. 6 se pro
období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která se dále označuje
jako dodatek A přílohy č. 6 ve znění dodatku č. 6 smlouvy.
e) Článek X Ustanovení o vztahu smlouvy k licenci a schválenému jízdnímu řádu a ustanovení
závěrečná se doplňuje o nový bod 1/A ve znění:
„1/A Smlouva bude pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 upravena dodatkem, při jehož
uzavírání budou smluvní strany vycházet z příslušného usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje souvisejícího se závazkem veřejné služby upravené touto smlouvou a v souladu
s příslušnými právními předpisy.“
C.
1) Ostatní ustanovení smlouvy citované v bodě A., která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.
2) Přílohy sjednané tímto dodatkem smlouvy tvoří její nedílnou součást.
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3) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení
obdrží dopravce.
4) Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………… ze dne
…………………..
Přílohy tohoto dodatku:
- dodatek A přílohy č. 1 – Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního
výkonu
- dodatek A přílohy č. 4 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty
- dodatek A přílohy č. 6 – Splátkový kalendář záloh na prokazatelnou ztrátu

V Ústí nad Labem dne: ………………..

V ……………………….. dne: ………………..

…………………………………………

…………………………………………

Ústecký kraj

Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.

Ing. Jiří ŠULC
hejtman Ústeckého kraje

MVDr. Pavel KNECHT
předseda představenstva

…………………………………………
Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.
Ing. Jaroslava HLOHOVSKÁ
místopředseda představenstva

…………………………………………
Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.
Vladimír KRÁTKÝ
člen představenstva
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Příloha č. 11 k usnesení č. 11/4Z/2005

Dodatek č. 4
ke smlouvě ze dne 30. prosince 2003
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje

Smluvní strany:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800
IČ: 708 92 156, DIČ: CZ70892156
Zástupce pro věcné jednání: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon, fax, e-mail: 475 657 532, 475 200 245, franek.j@kr-ustecky.cz
jako „objednatel“ na straně jedné

a
Miroslav Ohem - SADO
se sídlem Panenský Týnec 49
439 05 Panenský Týnec
Zastoupená: Miroslavem Ohemem, majitelem firmy
Bankovní spojení: KB, a.s. č.ú. 475348-481/0100
IČ: 477 86 108, DIČ: CZ480920021
společnost je zapsána na živnostenském úřadě v Lounech, číslo evidenční: 350700-15780
Zástupce pro věcné jednání: Miroslav Ohem, majitel firmy
telefon, e-mail: 415 694 355, 603 571 439, m.ohem-sado@cbox.cz
jako „dopravce“ na straně druhé

uzavírají dle Článku X, odstavce 4) smlouvy tento dodatek s účinností od 1.5.2005:
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Příloha č. 11 k usnesení č. 11/4Z/2005
A.
Dne 30. prosince 2003 byla mezi účastníky uzavřena smlouva o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě, která byla doplněna a změněna dodatky č. 1, 2 a 3.

B.
Smlouva uvedená v bodě A. se mění v následujících ustanoveních níže uvedeným způsobem:
a) Znění bodu 1) Článku VII Ostatní ujednání se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Článek VII
Ostatní ujednání
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006.“
b) Text bodu 2) Článku VII Ostatní ujednání ve znění dodatku č. 2 se doplňuje tímto textem:
„Rozsah dopravní obslužnosti určený podle přílohy č. 1 Seznam linek a spojů včetně výpočtu
kilometrů a ceny dopravního výkonu je pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 sjednán
v objemu:
základní dopravní obslužnost v rozsahu 45.708 km dotovaná do ceny dopravního výkonu
ve výši 29,- Kč/km, označená v příloze č. 1 Seznam linek a spojů včetně výpočtu
kilometrů a ceny dopravního výkonu. Pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 se
celková prokazatelná ztráta stanovuje ve výši 799.890,- Kč (slovy: Sedmsetdevadesátdevěttisícosmsetdevadesát korun českých).“

c) Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního výkonu stanovený ve smlouvě
v příloze č. 1 se pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která
se dále označuje jako dodatek A přílohy č. 1 ve znění dodatku č. 3 smlouvy.
d) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty stanovený ve smlouvě v příloze č. 4 se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 3 smlouvy.
e) Článek X Ustanovení o vztahu smlouvy k licenci a schválenému jízdnímu řádu a ustanovení
závěrečná se doplňuje o nový bod 1/A ve znění:
„1/A Smlouva bude pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 upravena dodatkem, při jehož
uzavírání jsou smluvní strany povinny respektovat příslušné usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje související se závazkem veřejné služby upravené touto smlouvou a
v souladu s příslušnými právními předpisy.“

C.
1) Ostatní ustanovení smlouvy citované v bodě A., která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.
2) Přílohy sjednané tímto dodatkem smlouvy tvoří její nedílnou součást.
3) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení
obdrží dopravce.
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4) Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………… ze dne
20. 4. 2005.

Přílohy tohoto dodatku:
- dodatek A přílohy č. 1 – Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního
výkonu
- dodatek A přílohy č. 4 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

V Ústí nad Labem dne: ………………..

V ……………………….. dne: ………………..

…………………………………………

…………………………………………

Ústecký kraj

Miroslav Ohem - SADO

Ing. Jiří ŠULC
hejtman Ústeckého kraje

Miroslav OHEM
majitel firmy
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Příloha č. 12 k usnesení č. 11/4Z/2005

Dodatek č. 5
ke smlouvě ze dne 30. prosince 2003
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje

Smluvní strany:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800
IČ: 708 92 156, DIČ: CZ70892156
Zástupce pro věcné jednání: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon, fax, e-mail: 475 657 532, 475 200 245, franek.j@kr-ustecky.cz
jako „objednatel“ na straně jedné

a
Petr Stejskal – SPORTBUS
se sídlem Bojská 1858/9
412 01 Litoměřice
Zastoupená: Petrem Stejskalem, majitelem firmy
Bankovní spojení: KB, a.s. č.ú. 94-3419910277/0100
IČ: 725 89 841, DIČ: CZ5701091187
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A.,
vložka 13991
Zástupce pro věcné jednání: Petr Stejskal, majitel firmy
telefon, e-mail: 416 736 085, 602 188 014, sportbus@seznam.cz
jako „dopravce“ na straně druhé

uzavírají dle Článku X, odstavce 4) smlouvy tento dodatek s účinností od 1.5.2005:
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A.
Dne 30. prosince 2003 byla mezi účastníky uzavřena smlouva o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě, která byla doplněna a změněna dodatky č. 1, 2, 3 a 4.

B.
Smlouva uvedená v bodě A. se mění v následujících ustanoveních níže uvedeným způsobem:
a) Znění bodu 1) Článku VII Ostatní ujednání se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Článek VII
Ostatní ujednání
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006.“
b) Text bodu 2) Článku VII Ostatní ujednání ve znění dodatku č. 3 se doplňuje tímto textem:
„Rozsah dopravní obslužnosti určený podle přílohy č. 1 Seznam linek a spojů včetně výpočtu
kilometrů a ceny dopravního výkonu je pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 sjednán
v objemu:
základní dopravní obslužnost v rozsahu 6.888 km dotovaná do ceny dopravního výkonu
ve výši 21,70 Kč/km, označená v příloze č. 1 Seznam linek a spojů včetně výpočtu
kilometrů a ceny dopravního výkonu. Pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 se
celková prokazatelná ztráta stanovuje ve výši 117.096,- Kč (slovy: Stosedmnácttisícdevadesátšest korun českých).“
c) Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního výkonu stanovený ve smlouvě
v příloze č. 1 se pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která
se dále označuje jako dodatek A přílohy č. 1 ve znění dodatku č. 4 smlouvy.
d) Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty stanovený ve smlouvě v příloze č. 4 se pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 stanovuje v příloze tohoto dodatku, která se dále označuje jako
dodatek A přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 4 smlouvy.
e) Článek X Ustanovení o vztahu smlouvy k licenci a schválenému jízdnímu řádu a ustanovení
závěrečná se doplňuje o nový bod 1/A ve znění:
„1/A Smlouva bude pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 upravena dodatkem, při jehož
uzavírání jsou smluvní strany povinny respektovat příslušné usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje související se závazkem veřejné služby upravené touto smlouvou a
v souladu s příslušnými právními předpisy.“

C.
1) Ostatní ustanovení smlouvy citované v bodě A., která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.
2) Přílohy sjednané tímto dodatkem smlouvy tvoří její nedílnou součást.
3) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení
obdrží dopravce.
4) Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………… ze dne
20. 4. 2005.

–2–
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Přílohy tohoto dodatku:
- dodatek A přílohy č. 1 – Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního
výkonu
- dodatek A přílohy č. 4 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

V Ústí nad Labem dne: ………………..

V ……………………….. dne: ………………..

…………………………………………

…………………………………………

Ústecký kraj

Petr Stejskal – SPORTBUS

Ing. Jiří ŠULC
hejtman Ústeckého kraje

Petr STEJSKAL
majitel firmy
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Smlouva
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
k zajištění dopravní obslužnosti
území Ústeckého kraje

Smluvní strany:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800
IČ: 708 92 156, DIČ: CZ70892156
Zástupce pro věcné jednání: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon, fax, e-mail: 475 657 532, 475 200 245, franek.j@kr-ustecky.cz
jako „objednatel“ na straně jedné

a

Dopravní podnik města Děčína, a.s.
se sídlem Dělnická 106
405 29 Děčín VI
Zastoupená: Ing. Bohumilem Bártou, předsedou představenstva a Zdeňkem Pitašem, členem
představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín, č.ú. 3408431/0100
IČ: 622 40 935
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B.,
vložka 651.
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Vojtěch Sobotka, ekonomický náměstek
telefon, e-mail: 412 709 544, 604 294 544, sobotkav@dpmdas.cz
jako „dopravce“ na straně druhé.
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Článek I
Účel smlouvy
Účelem smlouvy je zajištění základní dopravní obslužnosti na území vymezeném touto smlouvou
v kvalitě a rozsahu podle rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje a uzavření závazku veřejné služby
a bližší úprava práv a povinností vyplývající z tohoto závazkového vztahu. Tímto závazkem se rozumí
závazky provozní, přepravní a tarifní ve veřejné vnitrostátní linkové dopravě k zajištění dopravní
obslužnosti dopravcem na základě platných licencí a schválených jízdních řádů. Závazek veřejné
služby se uskutečňuje dle ustanovení § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném
znění.
Článek II
Předmět smlouvy a cena plnění
Předmětem smlouvy je závazek dopravce provozovat veřejnou linkovou dopravu na linkách a
spojích uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny
dopravního výkonu) podle podmínek uvedených v licencích, podle schválených jízdních řádů a podle
podmínek dle čl. III této smlouvy. Kilometrický rozsah základní dopravní obslužnosti je pro období
od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 sjednán v objemu 52.854 km, výše prokazatelné ztráty za tento rozsah
pro období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005 činí 1.199.786,- Kč (slovy: Jedenmilionstodevadesátdevěttisícsedmsetosmdesátšest korun českých).
Článek III
Specifikace závazků dopravce
Dopravce je povinen:
1) Zajistit dopravní obslužnost v rozsahu schválených jízdních řádů.
2) Měsíčně vyčíslovat a vykazovat prokazatelnou ztrátu za každou linku dle přílohy č. 1 po
jednotlivých spojích a za všechny linky souhrnně a zpracovat ji do tabulky a případně připojit
související textový komentář (dále jen „měsíční výkaz“). Měsíční výkaz předkládat
objednateli v tištěné i elektronické podobě vždy do 10. pracovního dne po skončení
kalendářního měsíce. V tomto měsíčním výkazu prokazatelné ztráty dopravce uvede tyto
údaje:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

číslo linky a číslo spoje
délku spoje v km
počet uskutečněných spojů za měsíc
km za měsíc na příslušném spoji celkem
délku sjednaného úseku v km dle přílohy č. 1 k této smlouvě
skutečně ujeté km dle jízdního řádu v rozsahu dle přílohy č. 1 k této smlouvě
neuskutečněné nebo částečně uskutečněné km dle jízdního řádu v rozsahu dle přílohy
č. 1 k této smlouvě
kilometrický rozdíl mezi plánovanými a uskutečněnými spoji dle přílohy č. 1 k této
smlouvě
náklady celkem
náklady prokázané v rozsahu dle přílohy č. 1 k této smlouvě
tržby bez DPH celkem
tržby bez DPH prokázané v rozsahu dle přílohy č. 1 k této smlouvě
tržby bez DPH na 1 km sjednaného úseku dle přílohy č. 1 k této smlouvě
ztráta/zisk celkem
ztráta/zisk prokázané v rozsahu dle přílohy č. 1 k této smlouvě
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V souvisejícím textovém komentáři měsíčního výkazu uvede dopravce v případě potřeby
vysvětlující informace a zdůvodnění zejména k vykazovaným hodnotám, použité metodice
získávání údajů, k neuskutečněným a zpožděným spojům, přepravních kontrolách nad
dodržováním tarifu a smluvních přepravních podmínek cestujícími a kontrolu nad
dodržováním povinností řidičů při provádění přepravy.
Měsíčně dopravce poskytne objednateli údaje o tržbách dle přílohy č. 1 k této smlouvě
z odbavovacích zařízení v elektronických souborech v datových formátech, které generuje
software k odbavovacímu systému dopravce.
Na žádost objednatele dopravce poskytne jízdní řády všech linek provozovaných dopravcem,
které mají výkon v Ústeckém kraji v datovém formátu JDF (jednotný datový formát), ve
kterém jsou jízdní řády postupovány do celostátního informačního systému o jízdních řádech.
3) Vždy do 10. pracovního dne po skončení měsíce předložit objednateli fakturu k vyúčtování
nároku na úhradu prokazatelné ztráty.
4) Umožnit pověřenému orgánu kraje provést kontrolu veškerých dat potřebných pro posouzení
správnosti vykazovaných dat dopravce o nákladech, tržbách a dopravním výkonu.
5) Obnovovat poškozené nebo nečitelné jízdní řády, provádět průběžně přepravní kontrolu nad
dodržováním tarifu a smluvních přepravních podmínek cestujícími a kontrolu nad
dodržováním povinností řidičů při provádění přepravy. Přepravní kontrolu je dopravce
oprávněn zabezpečit prostřednictvím třetích osob na základě smlouvy, která bude předložena
na vědomí objednateli. Výsledky kontrol nad dodržováním tarifu a smluvních přepravních
podmínek cestujícími předkládá dopravce jako součást měsíčního výkazu dle článku III
odst. 2) této smlouvy.
6) Vést přesnou evidenci prodaných jízdních dokladů dle přílohy č. 1 k této smlouvě ve struktuře
jednotlivých druhů těchto dokladů a tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let počínající koncem
účetního období, kterého se týká.
7) Současně s předložením měsíčního výkazu prokazatelné ztráty oznámit dopravnímu úřadu i
případné změny ve vozovém parku určenému k zajišťování závazku veřejné služby podle této
smlouvy. Rozsah vozového parku určeného k zajišťování závazku veřejné služby podle této
smlouvy tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, jejíž je nedílnou součástí.
8) Využít finanční prostředky, které mu budou podle této smlouvy poskytnuty, výhradně
k uhrazení prokazatelné ztráty vzniklé při provozu veřejné linkové osobní dopravy dle přílohy
č. 1 této smlouvy a část zahrnující přiměřený zisk k financování obnovy vozového parku
určeného k zajišťování závazku veřejné služby podle této smlouvy a na investice související
s provozováním veřejné linkové osobní dopravy v souladu s nařízením vlády č. 493/2004 Sb.,
o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě. Použití přiměřeného zisku musí
dopravce dopravnímu úřadu dokladovat nejpozději do 25. ledna 2006 způsobem, na kterém se
dohodne s dopravním úřadem. V případě porušení této podmínky dopravce příslušnou
finanční částku vrátí na bankovní účet objednatele, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy bude
k vrácení dopravním úřadem písemně vyzván.
9) Případné úpravy tarifů dá na vědomí dopravce dopravnímu úřadu minimálně 14 dnů před
jejich platností.
10) Při výkonu činnosti dle této smlouvy dodržovat předpisy, nařízení a normy vztahující se
k provozování předmětu smlouvy.
Článek IV
Závazky objednatele
Objednatel se zavazuje po celou dobu platnosti této smlouvy:
1) Poskytovat dopravci měsíčně do 15. dne příslušného měsíce zálohu na prokazatelnou ztrátu ve
výši 100.000,- Kč. Podmínkou úhrady zálohy je řádné vyúčtování předchozí zálohy podle čl.
III této smlouvy.
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2) Zajistit údržbu a sjízdnost komunikací dotčených provozem veřejné dopravy podle této
smlouvy.
3) Uhradit dopravci na základě předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty
prokazatelnou ztrátu vzniklou plněním tohoto závazku. Předběžný odborný odhad
prokazatelné ztráty tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Článek V
Úhrada prokazatelné ztráty
1)

2)

3)

Prokazování ztráty bude dopravce provádět po jednotlivých linkách a spojích dle přílohy č. 1
k této smlouvě za jednotlivé kalendářní měsíce. Při výpočtu prokazatelné ztráty bude dopravce
postupovat podle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové
osobní dopravě, platných účetních a cenových předpisů a bude vycházet ze skutečných cen,
nákladů a tržeb ze skutečně ujetých kilometrů dle schválených jízdních řádů.
Objednatel vyúčtovanou prokazatelnou ztrátu zaplatí do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování.
V případě, že vyplacená záloha byla vyšší než vykázaná prokazatelná ztráta, bude tento
přeplatek zúčtován v následujícím zúčtovacím období. Je-li přeplatek vykázán v posledním
zúčtovacím období, dopravce jej zaplatí na účet objednatele nejpozději do 10. dne měsíce
následujícího po měsíci, v němž k přeplatku došlo.
V případě, kdy v průběhu trvání této smlouvy nastane situace, že náklady stanovené
předběžným odborným odhadem, budou překročeny o nepředvídatelné ekonomicky prokázané
náklady, předloží dopravce návrh na nezbytná opatření, zejména návrh úpravy jízdních řádů
nebo tarifů.
Článek VI
Sankční opatření

1) Objednatel si vyhrazuje právo nehradit prokazatelnou ztrátu u spojů zpožděných na výjezdu
z výchozí zastávky o více než 15 minut nebo zpožděných na příjezdu do cílové zastávky o více
než 30 minut, jestliže dopravce při vyúčtování neprokáže, že nebylo jím zaviněno.
2) Dopravce prohlašuje, že jsou mu známy všechny povinnosti související s provozováním linkové
osobní dopravy obsažené především v živnostenském zákonu a v zákonu o silniční dopravě, dále
v prováděcích vyhláškách a v přepravním řádu.
3) V případě nedodržení provozních a přepravních podmínek bude vůči dopravci postupováno dle
příslušných sankčních ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění.
Článek VII
Doba plnění předmětu smlouvy
Dobou plnění závazku veřejné služby v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy se rozumí
období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2006.
Článek VIII
Odstoupení od smlouvy
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech kdy:
a) se jedná o podstatné porušení smlouvy:
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−

dopravce ztratil schopnost zajistit dopravní obslužnost v rozsahu a kvalitě podle
této smlouvy z důvodů ztráty příslušných oprávnění k provozování činnosti.
− dopravce je v úpadku a byl na něho prohlášen konkurz nebo vyrovnání.
b) se jedná o nepodstatné porušení smlouvy, tj. dopravce, přes písemné upozornění neplní
závazky plynoucí z této smlouvy.

Dopravce je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech:
−
−

opakovaného nedodržení závazků na straně objednatele, přes písemné upozornění
dopravce,
neschopnosti objednatele, přes písemné upozornění dopravce, dostát závazkům
úhrady prokazatelné ztráty v době prodlení delší než 3 měsíce.

Smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Odstoupením od smlouvy nastávají účinky uvedené v ust. § 351 obchodního zákoníku.
Článek IX
Výpověď smlouvy
Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou formou, a to ve lhůtě tří měsíců bez udání
důvodů. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po jejím doručení druhé
smluvní straně.
Článek X
Ustanovení o vztahu smlouvy k licenci a schválenému jízdnímu řádu
a ustanovení závěrečná
1) Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj, jako orgán územní samosprávy, je
povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
2) Dopravce souhlasí, že údaje poskytované dle této smlouvy objednateli budou využívány
koordinátorem dopravní obslužnosti a garantem integrovaného dopravního systému Ústeckého
kraje, společností IDS Ústeckého kraje, a.s.
3) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 1. 5. 2005.
4) Ustanovení této smlouvy platí jen pokud v licenci nebo ve schváleném jízdním řádu nerozhodl
dopravní úřad jinak. V takovém případě je nutné novou skutečnost upravit dodatkem k této
smlouvě.
5) Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které se po podpisu poslední smluvní stranou stanou
nedílnou součástí smlouvy.
6) Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
7) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními obchodního a občanského zákoníku.
8) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavíraly na základě vážné a svobodné vůle, nikoli
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
9) Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………..
ze dne 20. 4. 2005.
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Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů a ceny dopravního výkonu
Příloha č. 2 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty
Příloha č. 3 – Vozový park
Příloha č. 4 – Výpis z obchodního rejstříku

V Ústí nad Labem dne: ………………..

V ……………………….. dne: ………………..

…………………………………………

…………………………………………

Ústecký kraj

Dopravní podnik města Děčína, a.s.

Ing. Jiří ŠULC
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Bohumil BÁRTA
předseda představenstva

…………………………………………
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Zdeněk PITAŠ
člen představenstva
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Program rozvoje ekologické výchovy,vzdělávání a osvěty (EVVO)
v Ústeckém kraji pro rok 2005

Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2005
vyhlašuje odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Program se řídí ustanovením „Zásad pro poskytování
finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím
veřejně prospěšnou činnost na území kraje“ (dále jen „Zásady“), není-li výslovně stanoveno odlišně.
Předměty podpory
Dotační titul č. 1: Management EVVO v kraji a rozvoj průřezových aktivit EVVO
1.1. Podpora získávání prostředků na realizaci EVVO z vnějších zdrojů (např. příprava žádostí o
podporu realizace EVVO z vnějších zdrojů,… ).
1.2. Podpora zajištění vlastních zdrojů k realizaci programů EVVO podporovaných z jiných vnějších
zdrojů (zajištění spolufinancování projektu)
1.3. Podpora kulatých stolů, konferencí a jiných výměnných setkání k problematice EVVO, životního
prostředí a trvale udržitelného rozvoje
Dotační titul č. 2: Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních
2.1. Podpora vytváření výukových programů a projektů v oblasti životního prostředí a trvale
udržitelného rozvoje
2.2. Podpora činnosti organizací zabývajících se vzděláváním pedagogů všech stupňů a aprobací
v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje
2.3. Podpora aktivní role škol při vytváření mimoškolních aktivit s environmentální tematikou (vlastní
programy a projekty škol)
2.4. Podpora aktivit v problematice EVVO, realizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery
(NNO, školami a dalšími subjekty), působícími v oblasti ochrany přírody a životního prostředí
Dotační titul č. 3: Rozvoj EVVO v oblasti NNO a zapojování veřejnosti
3.1. Podpora rozvoje sítě otevřených středisek ekologické výchovy a ekologických informačních
poradenských středisek (ekocenter) nabízejících služby v oblasti EVVO (pořízení vybavení, provozní
náklady, osobní náklady,…)
3.2. Podpora vzdělávání pracovníků NNO, pedagogů volného času a vedoucích dětských kolektivů
v oblasti EVVO (podpora organizace vzdělávacích akcí)
3.3. Podpora vzdělávacích programů s obsahem EVVO pro veřejnost realizovaných středisky
ekologické výchovy, neziskovými organizacemi, zájmovými sdruženími, DDM a veřejně prospěšnými
organizacemi (semináře, kurzy, …)
3.4. Podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (Světový den vody,
Ukliďme svět , Otevírání studánek,…)
Dotační titul č. 4: Rozvoj projektů EVVO
4.1. Podpora konkrétních projektů v oblasti EVVO zaměřených na ochranu přírody, životního prostředí
a trvale udržitelný rozvoj (obnova studánek, budování a péče o naučné stezky, školní expozice,
expozice NNO zaměřené na ekologické zemědělství, ochranu půdy, vody, ovzduší,…)
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II. Okruhy žadatelů
1) Žadatelem může být subjekt, který:
•

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

•

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

avšak projekt, o jehož podporu je žádáno, bude

2) Žadatelem o podporu může být :

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

III. Forma podpory
Forma podpory je stanovena jako účelová dotace.
IV. Spoluúčast žadatele, minimální výše dotace
Minimální spoluúčast žadatele činí 20 % celkových vynaložených nákladů. Minimální výše dotace není
stanovena.
V. Způsob, termín a místo podání projektů
Žádost o poskytnutí dotace (viz příloha č. 1) spolu se všemi přílohami doručí žadatel v zalepené
obálce označené textem “Dotace v rámci Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
v Ústeckém kraji pro daný kalendářní rok - NEOTVÍRAT“, na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Žádost s projektem musí být doručena poštou nebo do podatelny pošty na Krajském úřadu Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem nejpozději do 30.6. 2005 do 12 hodin. Žádost bude předložena v písemné
podobě (1originál). Žádost včetně veškerých příloh musí být zpracována v českém jazyce. Žádost
nesmí být psána rukou.
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Doručené obálky budou otevřeny postupně podle data svého doručení v následujících termínech:
v termínu 3.6.2005, ve 13:00 hodin ( pro projednání v Radě Ústeckého kraje dne 15.6.2005 a
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 29.6.2005) a v termínu 30.6.2005, ve 13:00 hodin (pro
projednání v 6. Zastupitelstvu Ústeckého kraje a jemu předcházející Radě Ústeckého kraje).
Do výběrového řízení budou přijaty pouze ty žádosti, které byly podány v požadovaném termínu, na
předepsaném formuláři podle přílohy č. 1, obsahují všechny povinné a zvláštní přílohy a jsou bez
dalších formálních nedostatků. Formálně nesprávné projekty nebudou dále posuzovány.
VI. Požadovaný obsah projektů
1) Řádně vyplněný formulář žádosti o dotaci podle přílohy č. 1.
2) Povinné přílohy žádosti dle bodu 3.3 čl.V. Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu
Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území
kraje. Přílohy č. 6) - 9) „Zásad“ je možné nahradit čestným prohlášením s tím, že příslušné doklady
budou dodány žadatelem v průběhu hodnocení a výběru projektů, a to k výzvě administrujícího
odboru.
3) Zvláštní přílohy:
• čestné prohlášení o zajištění finanční spoluúčasti žadatele
• položkový rozpočet projektu
• vyžaduje-li to povaha projektu (zejména projekty přiřaditelné k dotačnímu titulu č.4 ): doklad o
vlastnictví či nájmu k pozemkům,objektům či souhlas vlastníka pozemků s realizací opatření,
vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření orgánů místní samosprávy atp.
• detailní věcné a technické podrobnosti projektu, o jehož podporu je žádáno (textová část,
mapové podklady, projektová dokumentace apod.)
4) Do výběrového řízení budou přijaty pouze ty projekty, které byly spolu se žádostí (viz příloha č. 1)
dodány v požadovaném termínu, obsahují povinné a zvláštní přílohy a jsou bez dalších formálních
nedostatků.
Náležitosti projektu musí být vyplněny pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo usnadněno jejich
hodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údajů, zajišťujících srozumitelnost projektu,
zejména pokud jde o cíle, kterých má projekt dosáhnout, prospěch, který bude z projektu plynout a
význam navrhovaného projektu pro cíle programu.

VII. Způsob hodnocení projektů
O výběru projektů podle dotačních titulů č. 1,3,4 k doporučení poskytnutí dotace z Programu
EVVO Ústeckého kraje rozhodne Komise životního prostředí Rady Ústeckého kraje, v případě
dotačního titulu č. 2 rozhodne o doporučení poskytnutí dotace z Programu EVVO Ústeckého kraje
Komise životního prostředí Rady Ústeckého kraje rozšířená o zástupce odboru školství, mládeže a
tělovýchovy.
Komise posoudí žádosti z hlediska významu projektu a účelnosti vynaložených prostředků a
stanoví pořadí předložených žádostí o podporu. Na základě navrženého pořadí a disponibilních
finančních prostředků Programu EVVO Ústeckého kraje doporučí Radě Ústeckého kraje rozhodnout o
předloženém návrhu, případně doporučit schválení dotace Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
VIII. Oznámení o přidělení dotace
Rozhodnutí orgánů kraje o přidělení dotace bude neprodleně po přijetí usnesení zveřejněno na úřední
desce krajského úřadu a webových stránkách kraje. Všichni účastníci výběrového řízení budou
písemně (popř.elektronickou poštou) vyrozuměni odborem životního prostředí a zemědělství a
odborem školství, mládeže a tělovýchovy o výsledku řízení.
IX.Smluvní zabezpečení
Dotace může být poskytnuta pouze na základě písemně uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace
v rámci „Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro
rok 2005“.
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X. Způsob financování podpory
1) Dotace bude příjemci vyplácena průběžně na základě předložení účetních dokladů až do
schválené výše dotace.
2) Dotace může být příjemci vyplacena zálohově do výše 50ti procent přiznané dotace do 14ti dnů
po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, s doplatkem po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování.
3) Dotace může být příjemci vyplacena jednorázově.
XI. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
Závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit do jednoho měsíce po ukončení realizace projektu,
nejpozději však do 15. prosince roku, ve kterém byla ukončena realizace projektu. Spolu se
závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace.
Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet kraje, ze kterého mu byly
prostředky poskytnuty, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí termínu pro předložení
závěrečné zprávy.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
• označení příjemce dotace
• číslo dotace
• popis realizace projektu včetně dodržování harmonogramu
• kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu
• přínos projektu pro cílové skupiny
• celkové zhodnocení projektu
• vyúčtování poskytnuté dotace
Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie, novinové články,
plakáty, prezenční listiny apod.). Doplňkovou strukturu závěrečné zprávy (průběžné zprávy) stanoví
podle potřeby odpovědný odbor krajského úřadu.
Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
• přehled příjmů a výdajů projektu
• přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle schváleného rozpočtu
Ve výjimečných případech poskytnutí dotace bez předložení dokladů příjemce doloží vyúčtování
poskytnutého dotace kopiemi prvotních účetních dokladů a pracovních smluv, objednávek a dalších
dokladů, které se vztahují k realizaci projektu.
V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování a nevrátí
nevyčerpané prostředky, posoudí odpovědný odbor krajského úřadu důvody a může rozhodnout o
prodloužení termínu vyúčtování, maximálně však o 10 dnů. Pokud tak příjemce dotace neučiní ani ve
stanoveném náhradním termínu, bude kraj vymáhat zpět celou výši přidělených prostředků ve smyslu
příslušného ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace.
V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel, musí být prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vráceny. Tyto prostředky
jejich příjemce poukáže zpět na účet kraje, z něhož mu byly poskytnuty, a to nejpozději do 7
kalendářních dnů od uplynutí termínu pro předložení závěrečné zprávy.
XII. Časový rámec programu pro rok 2005
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Vyhlášení (zveřejnění) programu:
Příjem žádostí:
Hodnocení projektů:
Schválení projektů radou:
Schválení projektů zastupitelstvem:
Zveřejnění výsledků:
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování:

do 05 /2005
do 30.6.2005
do 07 /2005
do 08 /2005
do 09 /2005
do 09 /2005
do 31.12. /2005

Informace podají:
Pro dotační tituly č. 1,3,4: Ing.Martin Větrovec
odbor životního prostředí a zemědělství,
tel. 475 657 123,
e-mail: vetrovec.m@kr-ustecky.cz
Pro dotační titul č. 2:

Jitka Štainerová
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
tel. 475 657 279
e-mail: stainerova.j@kr-ustecky.cz

Příloha č. 15 k usnesení č. 20/4Z/2005

Neinvestiční dotace na projekty osobám
1.

žadatel: CYKLISTICKÝ KLUB-SLAV OJ TEREZÍN
IČ : 43225675
sídlo: 411 55 TEREZÍN
výše dotace: 240 000 ,- Kč
název pro jektu: 33.ročník - Závod míru juniorů - Terezín 2005

2.

žadatel: ÚSTECKÉ KRAJSK É SDRUŽENÍ ČSTV
IČ : 70926450
sídlo: Vaníčkova 11, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 385 000 ,- Kč
názvy projektů:
a) K rajské spo rtovní výběry mládeže (100.000,- Kč)
b) Ú stecká školní liga 4 + 1 v házené (75.000,- Kč)
c) Příprava reprezentace žáků roč.90 (50.0 00,- K č)
d) O rganizace miniho keje (50.000,- Kč)
e) Ú čast krajských družstev mládeže na volejbalo vých turnajích
( 1 1 0. 00 0 , - K č )
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Neinvestiční dotace na projekty obcím (městům)
1.

žadatel: Město Chomutov
IČ : 00261891
sídlo: Zborovská 4602, 43 0 28 Chomuto v
výše dotace: 80 000,- Kč
název pro jektu: Prestižní turnaj o superpohár ke 100.vý ročí házené

2.

žadatel: Obec Boleboř
IČ : 00261815
sídlo: 431 21, Boleboř 86
výše dotace: 50 000,- Kč
název pro jektu: Dobudování dětského hřiště

3.

žadatel: Obec H rušovany
IČ : 00261874
sídlo: 431 43, H rušovany 15
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu: Stolní tenis pro děti a mlád ež v Hrušovanech
(do vybavení zařízením pro trénink)

4.

žadatel: Město Žatec
IČ : 00265781
sídlo: nám.Svobody 1 , 438 24 Žatec
výše dotace: 100 000 ,- Kč
názvy projektů:
a) Sp ort p ro všechny 2 005 Op rava a o bnova oplocení školního
hřiště při ZŠ Jižní – I.etapa (50.000,- Kč)
b) Sp ort pro všechny 2 005 Nákup materiálního vyb avení školy
s rozšířenou výuko u tělesné výchovy – ZŠ Jižní (50.000,- Kč)

5.

žadatel: Obec Blšany
IČ : 00264784
sídlo: Náměstí 29 , 439 88 Blšany
výše dotace: 50 000,- Kč
název pro jektu: Vybavení sportovišť a dětských hřišť

6.

žadatel: Obec Líšťany
IČ : 00831824
sídlo: Líšťany 100, 440 01 Líšťany – p.Louny
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu: Materiální a technické vybavení oddílu stolního
tenisu v obci Líšťany

1
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7.

žadatel: Obec Po čedělice
IČ : 00265373
sídlo: Počedělice 11, 440 01 Počedělice – p.Lo uny
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu: Vybavení hřišť v obci Počed ělice (Orasice,
Volenice)

8.

žadatel: Město Meziboří
IČ : 00266086
sídlo: nám. 8. května 34 1, 435 13 Meziboří
výše dotace: 50 000,- Kč
název pro jektu: Partnerství měst

2
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Neinvestiční dotace na projekty příspěvkovým organizacím
zřizovaných obcí (městem)
1.

žadatel: Městský ústav so ciálních služeb
IČ : 46789944
sídlo: Písečná čp. 50 62, Chom utov
výše dotace: 76 000,- Kč
název pro jektu: Olympiáda p ro seniory IV. ročník 2005

2.

žadatel: Základ ní ško la Klášterec nad O hří, Š kolní 519, okres
Chom utov
IČ : 46787593
sídlo: Školní čp. 519, 431 51 K lášterec nad Ohří
výše dotace: 50 000,- Kč
název pro jektu: Netradiční sporty ve výuce žáků

3.

žadatel: Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, o kres Chomutov
IČ : 00830232
sídlo: Krušnohorská 16 75, 431 11 Jirkov
výše dotace: 50 000,- Kč
název pro jektu: Materiální vybavení pro sportovní vyžití

4.

žadatel: Mateřská ško la D ěčín II, Riegrova 454/12, příspěvková
o rganizace
IČ : 72744120
sídlo: Riegrova 454 /12, 405 02 Děčín II
výše dotace: 92 000,- Kč
název p rojektu: Pohybová výchova dětí s poruchou moto riky,
m entálním postižením nebo jinými pohybový mi vadam i

5.

žadatel: Kulturní a spo lečenské středisko Říp Roud nice nad Lab em
IČ : 00828637
sídlo: Husovu nám.58, 413 01 Roud nice nad Lab em
výše dotace: 100 000 ,- Kč
název pro jektu: Celostátní festival mažoretových so uborů

6.

žadatel: Dům dětí a mládeže Ro zmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
IČ : 62769693
sídlo: Plešivecká 1863/15, 412 01 Litom ěřice
výše dotace: 50 000,- Kč
název pro jektu: Mistrovstv í ČR minikár

1
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7.

žadatel: Základní škola Louka u Litvínova, o kres Most
IČ : 72743158
sídlo: Husova 163, 435 33 Lo uka u Litvínova
výše dotace: 64 000,- Kč
název projektu: Nemáme kd e bezpečně spo rtovat a hrát si-Po mozte
nám aneb bezpečné hřiště p ro děti z MŠ

2

