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.

Rada Ústeckého kraje
__________________________________________________________
Usnesení
z 125. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 1. 9. 2008 od 13 :05 hodin do 13:30 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/125R/2008
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program125. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 – 2008.
Usnesení č. 2/125R/2008
Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit tiskovou opravu usnesení č. 11/25Z/2008 ze dne 30.
4. 2008 bod A)2. původní evidenční číslo mostu: „DC-012P“
na
správné evidenční číslo mostu: „DC-002P“.
Usnesení č. 3/125R/2008
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
1 . o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Cech českých vinařů
IČ: 26679191
sídlo: Náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
výše dotace: 30 000,- Kč
název projektu (akce): Výstava Zahrada Čech
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2 . o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Anténní farma mládeže
IČ: 22736239
sídlo: Jabloňová alej 1065/20, 410 02 Lovosice
výše dotace: 80 000,- Kč
název projektu (akce): Vybudování vysílacího střediska
3 . o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Šachový klub Spartak Ústí nad Labem
IČ: 44554222
sídlo: Masarykova 228, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 25 000,- Kč
název projektu (akce): Mistrovství světa mládeže v šachu
4 . o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Mateřské centrum Sedmikráska Žatec o.s.
IČ: 22728783
sídlo: Svatováclavská 1931, 438 01 Žatec
výše dotace: 40 000,- Kč
název projektu (akce): Zařízení mateřského centra – vybavení herní části pro děti
5. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: TJ Sokol Maxičky
IČ: 18382185
sídlo: Maxičky 7, 405 02 Děčín XVIII-Maxičky
výše dotace: 200 000- Kč
název projektu (akce): Mistrovství Evropy v canicrossu a bikejöringu

B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout:
6 . o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: AniFest s.r.o.
IČ: 49354272
sídlo: Jindřicha Plachty 3163, 150 00 Praha 5
výše dotace: 500 000,- Kč
název projektu (akce): Ozvěny AniFestu v Teplicích
7 . o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
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žadatel: obec Dolní Podluží
IČ: 261271
sídlo: Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží
výše dotace: 199 000,- Kč
název projektu (akce): Výstavba chodníku ke zdravotnímu středisku
8 . o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: město Vejprty
IČ: 262170
sídlo: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
výše dotace: 400 000,- Kč
název projektu (akce): Výměna osvětlení haly MěKaSS, včetně nových rozvodů a
ovládání – I. etapa
9 . o poskytnutí finančního daru dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
příjemce daru: Člověk v tísni, o.p.s.
IČ: 25755277
sídlo: Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
výše daru: 1 000 000,- Kč
účel daru: Humanitární pomoc Gruzii
1 0 . o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Blatno
IČ: 261807
sídlo: Blatno 1, 430 01 Chomutov
výše dotace: 3 363 000,- Kč
název projektu (akce): Oprava povrchu místní komunikace a parkoviště Mezihoří
C) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit materiál Zastupitelstvu
Ústeckého kraje
Termín: 3. 9. 2008
Usnesení č. 4/125R/2008
Smlouva č. 48P/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2008 – zálohové financování podílu EU na projekt realizovaný
z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
1. Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 48P/2008 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení
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2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje svěřit Radě Ústeckého kraje rozhodování o uzavírání
dalších dodatků ke Smlouvě č. 48P/2008 o poskytování finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 za podmínek, že se předmět
uzavíraného dodatku nebude týkat samotné podstaty přijetí a vrácení finančních
prostředků dle této smlouvy
B)

mění
usnesení č. 37/103/2008 písmeno B, bod 2. ze dne 23.1.2008 následovně:
Původní znění:
"Ing. Jiřímu Hubkovi, vedoucímu odboru evropských projektů, zajistit převod finančních
prostředků ve výši 7,5 % uznatelných výdajů projektu z Fondu evropských projektů na
zajištění finanční spoluúčasti příjemce dotace na realizaci projektu "Ústecký kraj, Děčín,
Rekonstrukce silnice v úseku II/263 - Česká Kamenice - Chřibská - Rumburk - Jiříkov" na
zvláštní účet Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o."
Termín: průběžně
Nové znění:
"Ing. Jiřímu Hubkovi, vedoucímu odboru evropských projektů, zajistit převod finančních
prostředků ve výši 8,72 % uznatelných výdajů projektu z Fondu evropských projektů na
zajištění finanční spoluúčasti příjemce dotace na realizaci projektu "Ústecký kraj, Děčín,
Rekonstrukce silnice v úseku II/263 - Česká Kamenice - Chřibská - Rumburk - Jiříkov" na
zvláštní účet Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o."
Termín: ihned

C)

provádí
rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 160 000 tis. Kč na
celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 796 303 tis. Kč takto:
financování
krátkodobé přijaté půjčené prostředky - zvýšení o částku 160 000 tis. Kč (kontokorentní
úvěr)
kapitálové výdaje
Fond evropských projektů - zvýšení o částku 160 000 tis. Kč pro SÚS ÚK, příspěvkovou
organizaci jako
návratnou
finanční výpomoc na
předfinancování projektu II/263 rekonstrukce Česká Kamenice
- Chřibská - Rumburk - Jiříkov

D) rozhodla
o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje,
příspěvkovou organizaci, ve výši 160 000 tis. Kč s tím, že poskytnutá finanční výpomoc bude
vrácena nejpozději do 30. 11. 2008
Zodpovídá: Ing. Jiří Hubka, vedoucí odboru evropských projektů
Termín: ihned
E)

ukládá
Ing. Petrovi Fialovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého
kraje doporučení dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 3. 9. 2008

Usnesení č. 5/125R/2008
Projekt obnovy přeshraničního silničního spojení „Claussnitz/Grenzübergang/Český Jiřetín“
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. podání žádosti o dotaci a realizaci projektu „Claussnitz/Grenzübergang/Český Jiřetín“
v rámci Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko.
2. spolufinancování projektu „Claussnitz/Grenzübergang/Český Jiřetín“ ve výši 2,58 mil.-Kč
s DPH
B) rozhodla
o uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Landkreis Mittelsachsen, Freiberg (lead partner) a
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o. (projektový partner), která bude nedílnou
součástí žádosti o dotaci na realizaci projektu „Claussnitz/Grenzübergang/Český Jiřetín“ z
programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
C) ukládá
1. Ing. Vladimíru Macholdovi, řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o.,
zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu A)/1 tohoto usnesení.
Termín: 10. 9. 2008
2. Ing. Jiřímu Hubkovi, vedoucímu odboru evropských projektů, zajistit uvolnění finančních
prostředků z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje dle bodu A)/2.
Termín: průběžně
3. Ing. Vladimíru Macholdovi, řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o., uzavřít
Smlouvu o spolupráci k projektu dle bodu B).
Termín: 10. 9. 2008
Usnesení č. 6/125R/2008
Návrh na poskytnutí dotací na hospodaření v lesích za rok 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
v souladu se svým oprávněním dle Článku XVI. Zásad pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje následující výjimku z Článku IV. odstavec 2) těchto
Zásad, tj. ze zásady poskytování dotací na základě dotačních programů vyhlášených
zastupitelstvem kraje:
Účelové neinvestiční dotace dle bodu B) tohoto usnesení budou poskytnuty na základě
„Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007 až
2009“ schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/15Z/2006 ze dne 20.9.2006
a nahrazeného „Programem poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na
roky 2008-2009“ schváleným a vyhlášeným usnesením Zastupitelstva č. 30/26Z/2008 ze dne
25.6.2008.
B) rozhoduje
o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích na práce
provedené v roce 2008 v době platnosti „Programu poskytování podpor na hospodaření
v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007 až 2009“ schváleného usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 29/15Z/2006 ze dne 20.9.2006 a v souladu s ním v režimu de minimis
dle vzoru obsaženého v příloze č. 2 tohoto usnesení schváleného pod bodem F) tohoto
usnesení s těmito subjekty:
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1. Římskokatolická farnost Želeč, 439 63 Liběšice u Žatce, IČ 62 25 13 76
Výše podpory 132 750,- Kč
a to v rozsahu podle předložených žádostí o podporu uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení.
C) provádí
rozpočtové opatření – přesun ve výši 1 099 tis. Kč při zachování celkového objemu příjmů a
výdajů rozpočtu Ústeckého kraje :
odbor ekonomický – snížení o částku 1 099 tis. Kč (rezerva na havárie, mimořádné události a
nepředvídatelné výdaje)
odbor životního prostředí a zemědělství – zvýšení o částku 1 099 tis. Kč (příspěvky na
ekologické hospodaření v lesích)
D) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1) schválit v souladu s oprávněním dle Článku XVI. Zásad pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje následující výjimku z Článku IV. odstavec 2) těchto
Zásad, tj. ze zásady poskytování dotací na základě dotačních programů vyhlášených
zastupitelstvem kraje:
Účelové neinvestiční dotace dle odstavce 2) bodu D) tohoto usnesení budou poskytnuty na
základě „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007
až 2009“ schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/15Z/2006 ze dne
20.9.2006 a nahrazeného „Programem poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém
kraji na roky 2008-2009“ schváleným a vyhlášeným usnesením Zastupitelstva č. 30/26Z/2008 ze
dne 25.6.2008.
2) rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření
v lesích na práce provedené v roce 2008 v období platnosti „Programu poskytování podpor na
hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007 až 2009“ schváleného usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/15Z/2006 ze dne 20.9.2006 a v souladu s ním v režimu
de minimis dle vzoru obsaženého v příloze č. 4 tohoto usnesení s těmito subjekty:
1. Obec Očihov, Očihov čp. 7, 439 87 Očihov, IČ 00556378
Výše podpory 49 500,- Kč
2. Obec Labská Stráň, Labská Stráň 111, 407 14 Labská Stráň, IČ: 55 59 91
Výše podpory 28 400,- Kč
3. Obec Markvartice, Markvartice 60, 407 42 Markvartice, IČ 55 59 16
Výše podpory 17 600,- Kč
4. Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly, IČ 00 26 69 31
Výše podpory 42 920,5. Město Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry, IČ 00 26 50 80
Výše podpory 186 040,- Kč
6. Obec Chuderov, Chuderov 63, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 00 26 68 09
Výše podpory 28 450,- Kč
a to v rozsahu podle předložených žádostí o podporu uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení.
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3) rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích
za rok 2008 v rámci Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckem kraji
na roky 2008 až 2009 v souladu se vzorem obsaženým v příloze č. 5 tohoto usnesení s těmito
subjekty:
1. Obec Očihov, Očihov čp. 7, 439 87 Očihov, IČ 00556378
Výše podpory 30 000,- Kč
2. Obec Hora sv. Šebestiána, Hora sv. Šebestiána 3, 431 82 Hora sv. Šebestiána,
IČ 00 26 18 66

Výše podpory 195 515,- Kč

3. Obec Merboltice, Merboltice 53, 405 02 Děčín, IČ 00 55 59 59
Výše podpory 11 600,- Kč
4. Město Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ 00 26 57 81
Výše podpory 78 840,- Kč
5. Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČ 00 26 44 66
Výše podpory 12 960,- Kč
6. Město Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry, IČ 00 26 50 80
Výše podpory 50 400,- Kč
7. Město Vroutek, Náměstí Míru 166, Vroutek 439 82, IČ 00 26 57 05
Výše podpory 105 600,- Kč
8. Obec Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny, IČ 00 26 59 34
Výše podpory 92 400,- Kč
9. Obec Měcholupy, Měcholupy 12, 439 31 Měcholupy, IČ 26 52 33
Výše podpory 35 200,- Kč
E) schvaluje
vzory smluv o poskytnutí neinvestiční dotace obsažené v příloze č. 4 a č. 5 tohoto usnesení
F) ukládá
panu Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu D) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 3.9.2008
G) ukládá
Ing. Taťáně Krydlové, pověřené vedením odboru životního prostředí a zemědělství
1. předložit schválené smlouvy hejtmanovi Ústeckého kraje k podpisu do dne 30. 9. 2008 a
smlouvy, které schválí ZÚK do dne 31.10.2008
2. zajistit administraci uzavřených smluv
3. zajistit plnění předmětu smluv v souladu se smluvními podmínkami uzavřených smluv
Termín: Průběžně do schválení závěrečného vyhodnocení projektů
Usnesení č. 7/125R/2008
Návrh na poskytnutí dotací a návrh na dodatek smlouvy již poskytnuté dotace v rámci Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o
poskytnutí dotace pro subjekt a projekt:
1. Obec Libořice, IČO: 00556335
Sídlo: Libořice č.p 30, 43801 Žatec
Projekt: vyhotovení PD stavby „Kanalizace Libořice a Železná“
Výše dotace: 690 559 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
2. Obec Křesín, IČO: 00263842
Sídlo: 410 02 Křesín č.p. 77
Projekt: realizace stavby „Splašková kanalizace a ČOV pro obci Křesín a Levousy“
Výše dotace: 699 303 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
3. Obec Malšovice, IČO: 00261548
Sídlo: Malšovice č.p. 16, 405 02 Děčín
Projekt: vyhotovení PD stavby „Malšovice – kanalizace I. etapa“
Výše dotace: 196 754 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
4. Vodohospodářské sdružení západních Čech, IČO: 47700521
Sídlo: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Projekt: realizace stavby „Vejprty – Nerudova ul., rekonstrukce kanalizace I. etapa“
Výše dotace: 576 556 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o
uzavření dodatku smlouvy již přiznané dotace z Fondu vodního hospodářství:
1. Ke smlouvě č. 760/2007, uzavřenou s obcí Markvartice, dodatek
termínu dokončení projektu z 31. 8. 2008 na 31. 12. 2008.
C)

č. 1 - změna

ukládá
panu Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh na poskytnutí dotací
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 3. 9. 2008

D) ukládá
Ing. Táně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
1. předložit schválené smlouvy hejtmanovi Ústeckého kraje k podpisu
2. zajistit administraci uzavřených smluv
3. zajistit plnění předmětu smluv v souladu se smluvními podmínkami uzavřených smluv
Termín: průběžně do schválení závěrečného vyhodnocení projektů

1.
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Usnesení č. 8/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 891/3 o výměře 3442 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Kostomlaty pod Řípem, k.ú. Kostomlaty pod Řípem, zapsané na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 755/1 o výměře 797 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Straškov-Vodochody, k.ú. Straškov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
2.

souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 1830/2008 a
doložky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 891/3 o výměře 3442 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Kostomlaty pod Řípem, k.ú. Kostomlaty pod Řípem, zapsané na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 755/1 o výměře 797 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Straškov-Vodochody, k.ú. Straškov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí znění smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitostí uvedených v bodu A) 1 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
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Termín: 3. 9. 2008
2.
Usnesení č. 9/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.

rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 311/1 o výměře 3216 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Zabrušany, k.ú. Zabrušany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.

2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 103/08/4120 a
doložky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 311/1 o výměře 3216 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Zabrušany, k.ú. Zabrušany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3.

B)

uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy
o bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí znění smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitosti uvedené v bodu A) 1 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 3. 9. 2008

3.
Usnesení č. 10/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Žatec,
se sídlem náměstí Svobody 1, Žatec, PSČ 438 24, IČ: 00265781, a to:
- pozemek: p.p.č. 248/17 o výměře 740 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Žatec, k.ú. Milčeves, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro město Žatec
- pozemek: p.p.č. 399 o výměře 1626 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Žatec, k.ú. Velichov u Žatce, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro město Žatec
- pozemek: p.p.č. 6956 o výměře 7402 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Žatec, k.ú. Žatec, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro město Žatec
za kupní cenu 390.720,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2008
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: 3. 9. 2008

4.
Usnesení č. 11/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Kladruby, se sídlem Kladruby č.p. 29, Teplice, PSČ 415 01, IČ: 00266388, a to:
- pozemek: p.p.č. 862/1 o výměře 1802 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Teplice, k.ú. Nová Ves u Teplic, zapsané na LV č. 3 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
za kupní cenu 72.080,--Kč, a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
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Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2008
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: 3. 9. 2008

5.
Usnesení č. 12/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Vrbičany, se sídlem Vrbičany 35, PSČ 411 21, IČ: 00828807, a to:
- pozemek: p.p.č. 163 o výměře 350 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 165 o výměře 1007 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Vrbičany, k.ú. Vrbičany u Lovosic, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Vrbičany
za kupní cenu 54.280,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2008

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: 3. 9. 2008

6.
Usnesení č. 13/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu nemovitostí do vlastnictví
Ústeckého kraje od Věry Andrtové (1/9), bytem: Tuchořice 6, 439 69 Tuchořice, a to:
- pozemek: p. p. č. PK 4/1 o výměře 150 m2,
- pozemek: p. p. č. PK 5 díl 1 o výměře 1300 m2,
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obec Tuchořice, k. ú. Tuchořice, zapsaných na LV č. 381 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Věru Andrtovou (1/9), Zdeňku Heřmanovou
(4/9) a Jaroslavu Poděbradskou (4/9) za kupní cenu 19.334,- Kč a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Tuchořice,
příspěvková organizace, se sídlem: Tuchořice, čp. 1, PSČ: 439 69, IČ: 00830381 k datu,
ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. rozhodnout o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu nemovitostí do vlastnictví
Ústeckého kraje od Zdeňky Heřmanové (4/9), bytem: Vladimirská 2459, 440 01 Louny 1,
a to:
- pozemek: p. p. č. PK 4/1 o výměře 150 m2,
- pozemek: p. p. č. PK 5 díl 1 o výměře 1300 m2,
obec Tuchořice, k. ú. Tuchořice, zapsaných na LV č. 381 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Věru Andrtovou (1/9), Zdeňku Heřmanovou
(4/9) a Jaroslavu Poděbradskou (4/9) za kupní cenu 77.333,- Kč a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Tuchořice,
příspěvková organizace, se sídlem: Tuchořice, čp. 1, PSČ: 439 69, IČ: 00830381 k datu,
ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
3. rozhodnout o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu nemovitostí do vlastnictví
Ústeckého kraje od Jaroslavy Poděbradské (4/9), bytem: Tuchořice 124, 439 69
Tuchořice, a to:
- pozemek: p. p. č. PK 4/1 o výměře 150 m2,
- pozemek: p. p. č. PK 5 díl 1 o výměře 1300 m2,
obec Tuchořice, k. ú. Tuchořice, zapsaných na LV č. 381 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Věru Andrtovou (1/9), Zdeňku Heřmanovou
(4/9) a Jaroslavu Poděbradskou (4/9) za kupní cenu 77.333,- Kč a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Tuchořice,
příspěvková organizace, se sídlem: Tuchořice, čp. 1, PSČ: 439 69, IČ: 00830381 k datu,
ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
4. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejichž
předměty jsou nákupy (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1., 2., 3. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupech (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1., 2., 3.
tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2009
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: 3. 9. 2008

7.
Usnesení č. 14/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
obce Měcholupy, zastoupené starostkou obce, se sídlem: Měcholupy 12, 439 31
Měcholupy, IČ: 00265233, a to:
-

pozemek: p. p. č. 81/1 o výměře 858 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice

obec Měcholupy, k.ú. Měcholupy u Žatce, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec za kupní cenu 34.320,-- Kč a předání
uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČO: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje schválí uzavření kupní smlouvy.
Termín: 30. 11. 2008
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: 3. 9. 2008

8.
Usnesení č. 15/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
obce Snědovice, zastoupené starostkou obce, se sídlem: Snědovice 99, 411 74 Snědovice,
IČ: 00264385, a to:
-

pozemek: p. p. č. 863 o výměře 1612 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice

-

pozemek: p. p. č. 864 o výměře 749 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice

obec Snědovice, k.ú. Strachaly, zapsaného na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice za kupní cenu 94.440,-- Kč a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČO: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje schválí uzavření kupní smlouvy.
Termín: 30. 11. 2008
B)

ukládá
14

Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 3. 9. 2008

9.
Usnesení č. 16/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
obce Újezdeček, zastoupenou starostou obce, se sídlem: náměstí Boženy Němcové 2/1,
415 01 Újezdeček, IČ: 00266639, a to:
-

pozemek: p. p. č. 385/3 o výměře 5182 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice

(p.p.č 385/3 vznikl sloučením z p.p.č. 385 díl „b“ o výměře 2360 m2, z p.p.č. 87 díl „d“ o
výměře 1079 m2, z p.p.č. 110/1 díl „c“ o výměře 1040 m2, z p.p.č. 397 díl „a“ o výměře
703 m2, dle geometrického plánu pro rozdělení parcel č. 371-9/2008 ze dne 24.7.2008),
obec Újezdeček, k.ú. Újezdeček, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice za kupní cenu 207.280,-- Kč a předání
uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČO: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje schválí uzavření kupní smlouvy.
Termín: 30. 11. 2008
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: 3. 9. 2008

10.
Usnesení č. 17/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Duchcov, se sídlem náměstí Republiky 20/5, Duchcov, PSČ 419 01, IČ: 00266299, a to:
- pozemek: p.p.č. 158/1 o výměře 1744 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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- pozemek: p.p.č. 1030/2 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 2999 o výměře 7409 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 3030 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 3236 o výměře 3891 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Duchcov, k.ú. Duchcov, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro město Duchcov,
za kupní cenu 541.600,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2008
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: 3. 9. 2008

11.
Usnesení č. 18/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Horní
Jiřetín, se sídlem Potoční 15/1, Horní Jiřetín, PSČ 435 43, IČ: 00265942, a to:
- pozemek: p.p.č. 3204/2 o výměře 312 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 3300/1 o výměře 1256 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro město Horní Jiřetín,
- pozemek: p.p.č. 903 o výměře 7723 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 904 o výměře 20337 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Horní Jiřetín, k.ú. Černice u Horního Jiřetína, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro město Horní Jiřetín,
za kupní cenu 1,185.120,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
16

2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2008
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: 3. 9. 2008

12.
Usnesení č. 19/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Měděnec, se sídlem Nádražní 212, Měděnec, PSČ 431 84, IČ: 00262030, a to:
- pozemek: p.p.č. 618 o výměře 3214 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 619 o výměře 658 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Měděnec, k.ú. Měděnec, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Měděnec
za kupní cenu 154.880,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2008

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: 3. 9. 2008

13.
Usnesení č. 20/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Podsedice, se sídlem Podsedice 29, PSČ 411 15, IČ: 00555207, a to:
- pozemek: p.p.č. 593 o výměře 634 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Podsedice, k.ú. Obřice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Podsedice
- pozemek: p.p.č. 948 o výměře 3992 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 951 o výměře 1396 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 954 o výměře 1639 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Podsedice, k.ú. Podsedice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Podsedice
- pozemek: p.p.č. 813/1 o výměře 989 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 813/3 o výměře 575 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 814 o výměře 1331 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Podsedice, k.ú. Chrášťany u Dřemčic, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Podsedice
za kupní cenu 422.240,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2008
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: 3. 9. 2008

14.
Usnesení č. 21/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Lovečkovice, se sídlem Lovečkovice 40, Úštěk, PSČ 411 45, IČ: 00263982, a to:
- pozemek: p.p.č. 393/1 o výměře 9430 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lovečkovice, k.ú. Hlupice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Lovečkovice
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- pozemek: p.p.č. 777 o výměře 2057 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 811/1 o výměře 6718 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lovečkovice, k.ú. Lovečkovice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Lovečkovice
za kupní cenu 728.200,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2008
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: 3. 9. 2008

15.
Usnesení č. 22/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Hrobčice, se sídlem Hrobčice 41, PSČ 417 57, IČ: 00266345, a to:
- pozemek: p.p.č. 856/2 o výměře 283 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Hrobčice, k.ú. Mukov, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro obec Hrobčice
- pozemek: p.p.č. 632 o výměře 3147 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Hrobčice, k.ú. Červený Újezd u Mukova, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro obec Hrobčice
- pozemek: p.p.č. 592 o výměře 6087 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Hrobčice, k.ú. Chouč, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro obec Hrobčice
za kupní cenu 380.680,--Kč a podmínky zřízení budoucího věcného břemene ve
prospěch obce Hrobčice, spočívajícího v uložení kanalizačního řádu v pozemcích, které
jsou předmětem nákupu za jednorázovou úhradu 100,--Kč, a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
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k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2008
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: 3. 9. 2008

16.
Usnesení č. 23/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Jiříkov, se sídlem: Náměstí 464, 407 53, Jiříkov, IČ: 00261424, a to:
- pozemek: p. p. č. 301/3 díl „a“ o výměře 117 m2 (oddělený z p. p. č. 6001 geometrický
plánem pro změnu hranice pozemků č. 1104-106/2008),
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsané na LV č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro město Jiříkov za kupní cenu 2.420,- Kč a předání
uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jiříkov,
příspěvková organizace, se sídlem: Jiříkov, Londýnská, čp. 563, PSČ 407 53, IČ:
47274468 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého
kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2009

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: 3. 9. 2008

17.
Usnesení č. 24/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
doplňuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/124R/2008 A) 1. b) ze dne 20. 8. 2008, a to takto:
-

pozemek: p.p.č. 116/1 o výměře 2024 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 125/3 o výměře 963 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
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pozemek: p.p.č. 125/32 o výměře 264 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p.p.č. 125/33 o výměře 1528 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
- pozemek: p.p.č. 125/34 o výměře 264 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p.p.č. 125/42 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 125/44 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- budova: č.p. 312, část obce Všebořice, způsob využití: občanská vybavenost, umístěná na st.p.č.
125/3,
- budova: č.e. 5681, část obce Všebořice, způsob využití: garáž, umístěná na p.p.č. 125/42,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Všebořice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem,
-

18.
Usnesení č. 25/125R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
souhlasit se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 89/25Z/2008 bod A)
ze dne 30. 4. 2008, a to takto:
1. v části
- pozemek: p. p. č. 117/7 o výměře 18148 m2, se ruší a nahrazuje se
„-pozemek: p. p. č. 117/7 o výměře 15182 m2“
2. v části
za kupní cenu 1,048.300,--Kč se ruší a nahrazuje se „za kupní cenu 900.000,--Kč“

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: 3. 9. 2008

Usnesení č. 26/125R/2008
Terénní úpravy ploch v PZ Triangle umožňující následné sekání porostů pojezdovou technikou
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
1. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 a dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o výzvě
k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Terénní úpravy
ploch v PZ Triangle umožňující následné sekání porostů pojezdovou technikou“.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti s těmito dílčími kritérii a váhami: celková
nabídková cena v Kč včetně DPH - 90%, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště v
týdnech - 5%, poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců - 5 %.
3. o rozsahu požadované kvalifikace:
§ základní kvalifikační předpoklady:
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podle § 53 odst. 1 zákona, s tím že prokázání písmen a) až i) doloží zájemce čestným
prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady:
- podle § 54 písm. a) zákona, s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má – li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů v originále,
nebo úředně ověřené kopii.
- podle § 54 písm. b) zákona zájemce doloží předložením dokladu o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v originále, nebo
úředně ověřené kopii.
4. o pověření interní hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona)
5. o zaslání výzev těmto dodavatelům:
1) SILNICE GROUP a.s., Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000, IČ: 62242105,
DIČ: CZ62242105
-

2) JOEL s.r.o., Most-Velebudice, Obchodní 3, PSČ 43401, IČ: 25019171, DIČ:
CZ25019171,
3) FRK s.r.o., Kadaň, Chomutovská 1254, PSČ 43201, IČ: 61324817, DIČ: CZ61324817
B) jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetku
3. Miroslav Závada, Krajská majetková, p.o.
4. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
5. Bc. Jindřich Bednář, odbor majetku
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Bc. Ludmila Vajglová, odbor majetku
3. Ing. Miluše Srbková, ředitelka Krajská majetková, p.o.
4. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
5. Bc. Vladislava Zeilerová, odbor majetku
C) ukládá
Ing. Jindřichovi Šimákovi, vedoucímu odboru majetku, zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce a předložit výsledek vyhodnocení s doporučením
na přidělení této veřejné zakázky.
Termín: 30. 9. 2008
Usnesení č. 27/125R/2008
Personální záležitosti příspěvkové organizace v oblasti sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) jmenuje
v souladu § 59, odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů pana
Mgr. Pavola Dobiše, nar. 18.1.1954
ředitelem příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
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Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02
s účinností od 3.9.2008 a to na dobu určitou do 30.6.2009 za předpokladu, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o zřízení příspěvkové organizace Ústeckého kraje Domovy pro
osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
B) stanoví
v souladu § 59 odstavce 1 písmene i) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě plat dle přílohy
předloženého materiálu Mgr. Pavolu Dobišovi, řediteli Domovů pro osoby se zdravotním
postižením Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, (platový výměr č. 2143/2008)
s účinností od 3. 9. 2008, za předpokladu že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o zřízení
příspěvkové organizace Ústeckého kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
C) schvaluje
závazné ukazatele příspěvkové organizaci Ústeckého kraje Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace pro rok 2008 – příspěvek zřizovatele –
příspěvek na provoz ve výši 416 tis. Kč a objem prostředků na platy v absolutní výši 104 tis.
Kč za předpokladu, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o zřízení příspěvkové
organizace Ústeckého kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
D) ukládá
1. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit veškeré
potřebné kroky k realizaci části A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 3. 9. 2008
2. Ing. Petru Severovi vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, připravit návrh
dalšího postupu ve věci obsazení funkce ředitele Domovů pro osoby se zdravotním
postižením Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Termín: 30. 6. 2009

Seznam příloh :
Příloha č. 1 k usnesení č. 4/125R/2008 - Smlouva č. 48P/2008 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2008 včetně příloh
Příloha č. 2 k usnesení č. 5/125R/2008 - Smlouva o spolupráci mezi Lead partnerem a
projektovým partnerem
Příloha č. 3 k usnesení

č. 6/125R/2008 -

Přehled žadatelů

Příloha č. 4 k usnesení

č. 6/125R/2008 -

Vzor smlouvy de minimis

Příloha č. 5 k usnesení

č. 6/125R/2008 - Vzor smlouvy dle Programu
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Programm zur Förderung der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit
zwischen dem Freistaat Sachsen und
der Tschechischen Republik
Program na podporu p eshrani ní
spolupráce mezi eskou republikou a
Svobodným státem Sasko

Kooperationsvertrag
zwischen dem Lead-Partner
und dem/n Projektpartner/n

Smlouva o spolupráci
mezi lead partnerem
a projektovým partnerem / projektovými partnery

Programm Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der
Tschechischen Republik 2007-2013

Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu p eshrani ní spolupráce
mezi eskou republikou a Svobodným státem Sasko
2007-2013

Auf Grundlage

Na základ

•

•

na ízení Rady (ES) . 1083/2006 ze dne 11. ervence 2006 o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES)
. 1260/1999, v platném zn ní,

•

na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1080/2006 ze dne
5. ervence 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení
na ízení (ES) . 1783/1999, v platném zn ní, a

•

na ízení Komise (ES) . 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se
stanoví provád cí pravidla k na ízení Rady (ES) . 1083/2006 o
obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální
rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k na ízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1080/2006 o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, v platném zn ní,

•

„Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu p eshrani ní spolupráce mezi eskou
republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013“ a

•

•

•

der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999, in der jeweils
geltenden Fassung,
der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999, in
der jeweils geltenden Fassung, sowie
der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember
2006 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen
Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und der Verordnung (EG) Nr.
1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, in der jeweils geltenden
Fassung,
des „Programms Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der
Tschechischen Republik 2007-2013“ und
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•

des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments zum Programm Ziel 3/Cíl 3
Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007 bis 2013
zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik

•

Spole ného realiza ního dokumentu k Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu
p eshrani ní spolupráce mezi eskou republikou a Svobodným státem
Sasko 2007 až 2013

wird folgender Kooperationsvertrag zwischen den unten erwähnten
Kooperationspartnern
zur
Umsetzung
des
in
§
1
dieses
Kooperationsvertrages benannten Projekts im Rahmen des Programms
geschlossen.

se uzavírá tato smlouva o spolupráci mezi níže uvedenými koopera ními
partnery na realizaci projektu uvedeného v § 1 této smlouvy o spolupráci
v rámci programu.

Lead-Partner

Lead partner

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

P íjmení, jméno / firma / instituce

Landratsamt Landkreis Mittelsachsen

Landratsamt Landkreis Mittelsachsen

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Frau Petra Mathes

Frau Petra Matthes

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, íslo popisné
PS , místo

Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

P íjmení, jméno / firma / instituce

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, íslo popisné
PS , místo
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Projektpartner 2

Projektový partner 2

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

P íjmení, jméno / firma / instituce

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, íslo popisné
PS , místo

Für weitere Projektpartner duplizieren Sie bitte die vorstehenden Zeilen, tragen
die fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím p edchozí ádky, pole ozna te
po adovým íslem a dopl te p íslušná data.
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Präambel
Der Lead-Partner ist für die gesamte Koordination, das Projektmanagement
und -berichtswesen sowie die Umsetzung des Projekts verantwortlich. Dazu
zählen insbesondere die Verwaltung der projektbezogenen EU-Fördermittel
und die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Rahmen des
Projekts, auch durch die am Projekt beteiligten Projektpartner. Er trägt
gegenüber der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank, die die Aufgaben
des Gemeinsamen Technischen Sekretariats, der Förderstelle, der
zwischengeschalteten Stelle der Bescheinigungsbehörde und der für die
deutschen
Kooperationspartner
verantwortlichen
Artikel-16-Prüfer
wahrnimmt, die alleinige Verantwortung für die Durchführung des Projekts
und schließt mit ihr einen Zuwendungsvertrag. Der Zuwendungsvertrag
erlegt dem Lead-Partner eine Reihe von Verpflichtungen auf, die er nur mit
Unterstützung des/der einzelnen Projektpartner/s erfüllen kann. Gegenstand
dieses Kooperationsvertrages ist die Regelung dieser und weiterer Pflichten
im Verhältnis zwischen Lead-Partner und Projektpartner/n.

Preambule
Lead partner je zodpov dný za celkovou koordinaci, ízení projektu a
výkaznictví a za realizaci projektu. Týká se to zejména správy dota ních
prost edk EU vztahujících se k projektu a ádného využití dota ních
prost edk v rámci projektu i ze strany projektových partner podílejících se
na projektu. Lead partner nese výlu nou odpov dnost za realizaci projektu
v i Saské rozvojové bance (Sächsischen Aufbaubank – Förderbank), která
plní úkoly Spole ného technického sekretariátu, dota ního subjektu,
zprost edkujícího subjektu Certifika ního orgánu a kontrolora podle lánku
16 zodpov dného za n mecké koopera ní partnery, a uzavírá s ní smlouvu
o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace ukládá lead partnerovi
celou adu povinností, které m že splnit jen s podporou projektového
partnera / jednotlivých projektových partner . P edm tem této smlouvy o
spolupráci je úprava t chto a dalších povinností ve vztahu mezi lead
partnerem a projektovým partnerem / projektovými partnery.

§1
Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt.

§1
P edm t smlouvy
P edm tem smlouvy je tento projekt:

Projekttitel

Název projektu

Claussnitz/Grenzübergang/Cesky Jiretin

Claussnitz/Grenzübergang/Cesky Jiretin

Nähere Ausführungen hierzu enthält der Antrag. Die Parteien sind sich darüber einig,
dass der Antrag in der Fassung der offiziellen Registrierung Vertragsbestandteil
dieser Vereinbarung und dem/n Projektpartner/n durch den Lead-Partner zur
Kenntnis gegeben wird.

Bližší údaje o projektu jsou obsaženy v žádosti. Smluvní strany se shodují na tom,
že žádost ve zn ní oficiální registrace se stává sou ástí této smluvní dohody a lead
partner ji dá projektovému partnerovi / projektovým partner m na v domí.
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§2
Projektzusammenarbeit
1. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass der Erfolg des
Projekts ihre Mitwirkung voraussetzt und sichern zu, an dem in § 1
genannten Projekt gemeinsam mitzuwirken. Die Mitwirkung des
jeweiligen Kooperationspartners am Projekt, d.h. an den einzelnen
Projektanteilen/-aufgaben ist im Antrag ausführlich darzustellen. Die
Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass sie an die im Antrag
gemachten Angaben hinsichtlich der Mitwirkung am Projekt gebunden
sind.
2. Die Kooperationspartner sichern zu, die Projektergebnisse auch nach
Abschluss des Projekts in geeigneter Weise weiterzunutzen.

§2
Spolupráce v rámci projektu
1. Koopera ní partne i se shodují na tom, že p edpokladem úsp šnosti
projektu je jejich sou innost, a zavazují se, že se budou spole n podílet
na projektu uvedeném v § 1. Sou innost jednotlivých koopera ních
partner v rámci projektu, tj. jejich podíl na jednotlivých ástech projektu,
resp. jednotlivých úkolech v rámci projektu, musí být podrobn popsána
v projektové žádosti. Koopera ní partne i se shodují na tom, že údaje
ohledn jejich sou innosti na projektu, obsažené v projektové žádosti,
jsou pro n závazné.
2. Koopera ní partne i se zavazují, že budou výsledky projektu využívat
vhodným zp sobem i po ukon ení projektu.

§3
Antragsverfahren
1. Der Lead-Partner stellt den Projektantrag. Der vorliegende
abgeschlossene Kooperationsvertrag ist dem Antrag als Anlage
beizufügen.
2. Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet, dem Lead-Partner sämtliche
Informationen und Unterlagen, die zur Antragstellung und im Rahmen
des bis zum Abschluss des Zuwendungsvertrages durchzuführenden
Verfahrens erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen.

§3
Postup p i podávání žádostí
1. Lead partner podává projektovou žádost. Tato uzav ená smlouva o
spolupráci je jednou z povinných p íloh projektové žádosti.

3. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über
den abgeschlossenen Zuwendungsvertrag und gibt ihm/ihnen den Inhalt
vollumfänglich zur Kenntnis.
4. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartnern unverzüglich über
die Ablehnung des Projektantrags.

2. Projektový partner / Projektoví partne i je/jsou povinen/povinni
poskytnout lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady,
které jsou pot ebné pro podání žádosti a v rámci administrativního
postupu, který musí prob hnout p ed uzav ením smlouvy o poskytnutí
dotace.
3. Lead partner neprodlen informuje projektového partnera / projektové
partnery o uzav ení smlouvy o poskytnutí dotace a seznámí ho/je
v plném rozsahu s jejím obsahem.
4. Lead partner neprodlen informuje projektového partnera / projektové
partnery o zamítnutí projektové žádosti.

§4
Projektförderung
1. Das Projekt ist gemäß dem Zuwendungsvertrag durchzuführen.
2. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass für eine
Förderung ausschließlich die im Zuwendungsvertrag aufgeführten
Projektausgaben in Betracht kommen.

§4
Podpora projektu
1. Projekt musí být realizován v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.
2. Koopera ní partne i se shodují na tom, že pro ú ely podpory p icházejí
v potaz výlu n projektové výdaje uvedené ve smlouv o poskytnutí
dotace.
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§5
Vertretung der Projektpartner, Haftung
Der/Die
Projektpartner
beauftragt/beauftragen
und
bevollmächtigt/bevollmächtigen
den
Lead-Partner,
ihn/sie
rechtsgeschäftlich gegenüber den an der Programmverwaltung
Beteiligten zu vertreten.
Die Kooperationspartner sichern zu, die Anforderungen des jeweils für
sie geltenden Rechts einzuhalten und die sich aus dem Gemeinsamen
Umsetzungsdokument sowie aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten
einzuhalten und alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
Verstößt einer der Kooperationspartner fahrlässig oder vorsätzlich
gegen diese Pflicht und entsteht daraus dem/den anderen
Kooperationspartner/n ein Schaden, so hat er diesen ihm/ihnen
gegenüber zu ersetzen.
Verstößt ein Projektpartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine
vertraglichen Verpflichtungen und haftet dadurch der Lead-Partner aus
dem Zuwendungsvertrag, kann der Lead-Partner den ihm dadurch
entstandenen Schaden von dem jeweiligen Projektpartner ersetzt
verlangen.
Wird vom Lead-Partner die Rückzahlung der Fördermittel verlangt,
haftet der jeweilige Projektpartner dem Lead-Partner für den auf ihn
entfallenden Betrag der Förderung.1

§5
Zastupování projektových partner , odpov dnost za škodu
1. Projektový partner / Projektoví partne i pov uje/pov ují a
zmoc uje/zmoc ují lead partnera, aby ho/je zastupoval v právních
úkonech ve vztahu k subjekt m podílejícím se na ízení programu.

§6
Pflichten des/der Projektpartner/s
Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet,
1. die Bedingungen und Auflagen, die im Zuwendungsvertrag
festgeschrieben sind, zu erfüllen,
2. Beleglisten
und
Projektfortschrittsberichte
in der
jeweiligen
Landessprache zur Vorlage beim national zuständigen Artikel-16-Prüfer
zu erstellen,
3. dem Lead-Partner alle Informationen und Unterlagen (ggf. in
elektronischer Form), insbesondere die Projektfortschrittsberichte und
das Artikel-16-Prüfprotokoll zur Verfügung zu stellen, die dieser für die
Beantragung der Auszahlung benötigt,
4. den Lead-Partner unverzüglich über die Beendigung seiner/ihrer
Aufgaben im Projekt unter Angabe des Datums zu unterrichten,
5. den Lead-Partner unverzüglich zu unterrichten, wenn

§6
Povinnosti projektového partnera / projektových partner
Projektový partner je povinen / Projektoví partne i jsou povinni
1. plnit podmínky a požadavky písemn vymezené ve smlouv o
poskytnutí dotace,
2. zpracovávat soupisky ú etních doklad a zprávy o pr b hu projektu
v daném národním jazyce za ú elem jejich p edložení p íslušnému
národnímu kontrolorovi dle lánku 16,
3. poskytnout lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady
(pop . v elektronické podob ), zejména zprávy o pr b hu projektu a
osv d ení kontrolora dle lánku 16, které lead partner pot ebuje pro
zpracování žádosti o platbu,
4. neprodlen informovat lead partnera o spln ní svého úkolu / svých úkol
v rámci projektu s uvedením p íslušného data,
5. neprodlen informovat lead partnera v p ípadech, v nichž

1.

2.

3.

4.

1

2. Koopera ní partne i se zavazují, že budou dodržovat požadavky práva,
které pro n platí, a povinnosti vyplývající ze Spole ného realiza ního
dokumentu a z této smlouvy, a že si zajistí veškerá pot ebná povolení.
Poruší-li jeden z koopera ních partner tuto povinnost z nedbalosti nebo
úmysln a zp sobí-li tím škodu druhému koopera nímu partnerovi /
ostatním koopera ním partner m, je povinen mu/jim tuto škodu uhradit.

3. Poruší-li jeden z projektových partner
své smluvní povinnosti
z nedbalosti nebo úmysln a je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace
dána odpov dnost lead partnera za vzniklou škodu, m že lead partner
od p íslušného projektového partnera požadovat náhradu škody, která
mu tím vznikla.
4. Je-li od lead partnera požadováno vrácení dota ních prost edk , nese
p íslušný projektový partner ve vztahu k lead partnerovi odpov dnost za
tu ást dotace, která na n j p ipadá.1

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projekt se spole ným financováním
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a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt
ändert oder
b. einer der unter § 11 aufgeführten Sachverhalte vorliegt,
6. bei einer Weitergabe von Aufgaben an Dritte sind die nationalen und
europäischen Rechtsvorgaben sowie im Falle von tschechischen
Projektpartnern die „Methodische Anleitung für das Vorgehen bei der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen geringen Umfangs“ des
Tschechischen Ministeriums für Regionalentwicklung bei der Vergabe
von öffentlichen Aufträgen zu beachten.

a. dojde ke zm n skutkového stavu tvo ícího základ smlouvy o
poskytnutí dotace nebo v nichž
b. nastane jeden ze skutkových stav uvedených v § 11,
6. v p ípad zadání úkol t etím subjekt m respektovat národní a evropské
právní p edpisy a v p ípad
eských projektových partner také
„Metodiku pro zadávání zakázek malého rozsahu“ Ministerstva pro
místní rozvoj eské republiky p i zadáván ve ejných zakázek.

§7
Pflichten des Lead-Partners
Der Lead-Partner ist verpflichtet,
1. die Bedingungen und Auflagen, die im Zuwendungsvertrag
festgeschrieben sind, zu erfüllen,
2. Beleglisten
und
Projektfortschrittsberichte
in der
jeweiligen
Landessprache zur Vorlage beim national zuständigen Artikel-16-Prüfer
zu erstellen,
3. den/die Projektpartner unverzüglich über die Beendigung seiner
Aufgaben im Projekt unter Angabe des Datums zu unterrichten,

§7
Povinnosti lead partnera

4. den/die Projektpartner unverzüglich zu unterrichten, wenn
a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt
ändert oder
b. einer der unter § 11 aufgeführten Sachverhalte vorliegt,
5. bei einer Weitergabe von Aufgabe an Dritte sind die nationalen und
europäischen Rechtsvorgaben sowie im Falle von tschechischen
Projektpartnern die „Methodische Anleitung für das Vorgehen bei der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen geringen Umfangs“ des
Tschechischen Ministeriums für Regionalentwicklung bei der Vergabe
von öffentlichen Aufträgen zu beachten.

Lead partner je povinen
1. plnit podmínky a požadavky písemn vymezené ve smlouv o
poskytnutí dotace,
2. zpracovávat soupisky ú etních doklad a zpráv o pr b hu projektu
v daném národním jazyce za ú elem jejich p edložení p íslušnému
národnímu kontrolorovi dle lánku 16,
3. neprodlen informovat projektového partnera / projektové partnery o
spln ní svého úkolu / svých úkol v rámci projektu s uvedením
p íslušného data,
4. neprodlen informovat projektového partnera / projektové partnery
v p ípadech, v nichž
a. dojde ke zm n skutkového stavu tvo ícího základ smlouvy o
poskytnutí dotace nebo v nichž
b. nastane jeden ze skutkových stav uvedených v § 11,
5. v p ípad zadání úkol t etím subjekt m respektovat národní a evropské
právní p edpisy a v p ípad
eských projektových partner také
„Metodiku pro zadávání zakázek malého rozsahu“ Ministerstva pro
místní rozvoj eské republiky p i zadáván ve ejných zakázek.
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§8
Anforderung der Mittel
1. Der Lead-Partner fordert die Fördermittel an. Er leitet sie anteilig an
den/die Projektpartner weiter2.
2. Die Anforderung der Fördermittel kann anteilig nach den jeweils
durchgeführten
Projektabschnitten
erfolgen.
Die
einzelnen
Projektabschnitte ergeben sich aus dem Antrag.
3. Der/Die Projektpartner legt/legen dem Lead-Partner zur Anforderung der
Fördermittel zu den förderfähigen Projektausgaben bei der
zwischengeschalteten Stelle der Bescheinigungsbehörde jeweils das
Artikel-16-Prüfprotokoll über die von ihm/ihnen getätigten Ausgaben und
den Projektfortschrittsbericht bzw. den Abschlussbericht über die von
ihm/ihnen
durchgeführten
Aktivitäten
(unter
Nutzung
der
vorgeschriebenen Formulare) vor.3
§ 94
Kürzungsvorbehalt
1. Der Lead-Partner zahlt den entsprechenden Betrag insgesamt ohne
Abzüge, Einbehalte bzw. Verringerung durch später erhobene
spezifische Abgaben oder Ähnliches an den jeweiligen Projektpartner.
2. Der Lead-Partner muss den nach Ziffer 1 zu zahlenden Betrag anteilig
kürzen, soweit ihm gegenüber der Zuwendungsbetrag gekürzt wurde,
3. Soweit gegenüber dem Lead-Partner Fördermittel gekürzt wurden und
die Kürzung bereits ausgezahlte Beträge betrifft, sind anteilig zuviel
gezahlte Beträge durch den/die Projektpartner unverzüglich an den
Lead-Partner zurückzuzahlen.

2
3
4

1.
2.
3.

§8
Žádosti o platbu prost edk
Lead partner podává žádost o platbu dota ních prost edk .
Odpovídající podíl/podíly obdržených prost edk
postupuje dále
projektovému partnerovi / projektovým partner m.2
Žádosti o platbu lze podávat i formou žádostí o platbu ásti dotace za
ukon enou ást projektu. Jednotlivé ásti projektu vyplývají ze žádosti.
Projektový partner / Projektoví partne i p edkládá/p edkládají lead partnerov, za ú elem podání žádosti o proplacení zp sobilých výdaj
projektu u zprost edkujícímu subjektu Certifika ního orgánu p íslušné
osv d ení o kontrole svých uskute n ných výdaj podle lánku 16 a
p íslušnou zprávu o pr b hu projektu, resp. záv re nou zprávou o
realizovaných aktivitách (s využitím p edepsaných formulá ). 3

§ 94
Výhrada krácení dotace
1. Lead partner vyplácí p íslušnou ástku jednotlivým projektovým
partner m úhrnn bez odpo t , srážek, resp. bez snížení v d sledku
pozd ji vybíraných specifických poplatk apod.
2. Lead partner musí pom rn krátit ástku splatnou podle bodu 1, pokud
byla krácena celková ástka dotace, kterou obdržel.
3. Pokud došlo ke zkrácení dota ních prost edk vyplacených lead
partnerovi a týká-li se toto krácení už vyplacených ástek, je/jsou
projektový partner / projektoví partne i povinen/povinni neprodlen vrátit
lead partnerovi pom rnou ást t ch prost edk , které byly vyplaceny
navíc.

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projekt se spole ným financováním
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projekt se spole ným financováním
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projekt se spole ným financováním
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§ 105
Abschluss des Projektes
Bei Abschluss des in § 1 genannten Projekts hat der jeweilige Projektpartner
alle noch ausstehenden Artikel-16-Prüfprotokolle über die getätigten
Ausgaben und den/die Projektfortschrittsbericht/e über die durchgeführten
Aufgaben (unter Nutzung der vorgeschriebenen Formulare) entsprechend
des Zuwendungsvertrages dem Lead-Partner innerhalb von 10 Tagen nach
Erhalt des Artikel-16-Prüfprotokolls zuzuleiten.

§ 105
Ukon ení realizace projektu
P i ukon ení projektu uvedeného v § 1 musí p íslušný projektový partne i
p edat lead partnerovi ve lh t do 10 dn po obdržení osv d ení o kontrole
podle
lánku 16 všechna dosud chyb jící osv d ení o kontrole
uskute in ných výdaj dle lánku 16 spolu s pr b žnými zprávami o
realizovaných úkolech (s využitím p edepsaných formulá ) ve smyslu
smlouvy o poskytnutí dotace.

§ 11
Kündigung des Vertrages
1. Der Lead-Partner kann diesen Vertrag gegenüber einem oder mehreren
Projektpartnern aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Darüber hinaus
kann der einzelne Projektpartner den Vertrag für sich gegenüber dem
Lead-Partner aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger
Grund in diesem Sinne liegt vor, wenn

§ 11
Vypov zení smlouvy
1. Lead partner m že ze závažného d vodu tuto smlouvu vypov d t
s okamžitou platností v i jednomu nebo n kolika projektovým
partner m. Mimo to m že ze závažného d vodu každý projektový
partner vypov d t za sebe smlouvu v
lead partnerovi. Závažný d vod
v tomto smyslu je dán v p ípadech, v nichž
• už nejsou napln ny p edpoklady pro poskytnutí dotace,
• byl podán návrh na zahájení insolven ního ízení jednoho
z koopera ních partner ,
• jeden z koopera ních partner
získal dota ní prost edky
neoprávn n , zejména na základ nepravdivých údaj ,
• n který z koopera ních partner za al s projektem d íve, než byl
projekt oficiáln zaregistrován na JTS, nebo je vylou eno
poskytnutí dotace na projekty, jejichž realizace byla zahájena už
p ed oficiální registrací projektové žádosti na JTS. Výjimku tvo í
výdaje nutné na p eklady a výdaje na p ípravu projektu v rámci
podávání žádosti, pokud vznikly ode dne 01. 01. 2007. Tyto výdaje
jsou zp sobilé až do výše 5 % z celkových zp sobilých výdaj
koopera ního partnera, u kterého vznikly.

•
•
•
•

•

5
6

die Fördervoraussetzungen nicht mehr gegeben sind
über das Vermögen eines Kooperationspartners die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens beantragt wurde,
ein Kooperationspartner die Fördermittel zu Unrecht, insbesondere
durch unzutreffende Angaben, erlangt hat,
ein Kooperationspartner mit dem Projekt begonnen hat, bevor das
Projekt offiziell beim GTS registriert worden ist, da die Gewährung
einer Förderung für Projekte, die vor der offiziellen Registrierung des
Projektantrages
beim
GTS
bereits
umgesetzt
werden,
ausgeschlossen
ist.
Eine
Ausnahme
hiervon
gilt
für
notwendigerweise anfallende Ausgaben für Übersetzungsleistungen
sowie Ausgaben der Projektvorbereitung im Rahmen der
Antragstellung, wenn sie ab dem 01.01.2007 entstanden sind. Diese
Ausgaben sind bis zur Höhe von insgesamt 5 von Hundert der
gesamten zuschussfähigen Ausgaben des Kooperationspartners,
bei dem sie angefallen sind, förderfähig.
ein Kooperationspartner das geförderte Projekt nicht oder nicht
rechtzeitig verwirklicht oder von den im Antrag gemachten Angaben
wesentlich abweicht,

•

jeden z koopera ních partner podporovaný projekt nerealizuje
nebo ho nerealizuje v as nebo se podstatn odklání od údaj
uvedených v žádosti,

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projekt se spole ným financováním
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant/ relevantní pouze u projekt se spole ným financováním
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•

2.
3.

4.

5.

ein Kooperationspartner die Fördermittel nicht dem im
Zuwendungsvertrag festgelegten Verwendungszweck entsprechend
einsetzt oder gegen die Zweckbindung dem Zuwendungsvertrag
entsprechend verstößt,
• die mit dem Zuwendungsvertrag verbundenen Auflagen und
Voraussetzungen
sowie
die
Bestimmungen
dieses
Kooperationsvertrages nicht erfüllt werden.
Der Lead-Partner hat die Förderstelle unverzüglich über die Kündigung
dieses Vertrages zu unterrichten.
Der Lead-Partner kann mit Zustimmung der Förderstelle das Projekt mit
dem/den verbleibenden Projektpartner/n oder mit einem neuen
Projektpartner bzw. neuen Projektpartnern fortführen, sofern eine
ordnungsgemäße Projektdurchführung gewährleistet werden kann.
Der Lead-Partner hat bei gemeinsamer Finanzierung die sofortige
Rückzahlung der Fördermittel von dem jeweiligen Projektpartner zu
fordern6.
Ist einem Kooperationspartner durch die Kündigung nach Nr. 1 ein
Schaden entstanden, kann er sich von dem Kooperationspartner
schadlos halten, der den Kündigungsgrund zumindest fahrlässig zu
vertreten hat.

§ 127
Rückforderung der Fördermittel vom Projektpartner
1. In den Fällen des § 5 Ziffer 4 (Rückforderung aus dem
Zuwendungsvertrag Lead-Partner – SAB) und bei einer Kündigung nach
§ 11 hat der Projektpartner die erhaltenen Fördermittel unverzüglich an
den Lead-Partner zurückzuzahlen.
2. Zahlt ein Projektpartner die Fördermittel nicht an den Lead-Partner
zurück, haftet er dem Mitgliedsstaat, in dem er seinen Sitz hat, in Höhe
der zurück zu zahlenden Fördermittel.8

•

2.
3.

4.

5.

jeden z koopera ních partner nevyužívá dota ní prost edky na ú el
použití stanovený ve smlouv o poskytnutí dotace nebo obdobným
zp sobem poruší ú elovou vázanost prost edk ve smyslu smlouvy
o poskytnutí dotace,
• nedochází k pln ní požadavk a p edpoklad souvisejících se
smlouvou o poskytnutí dotace a ustanovení této smlouvy o
spolupráci.
Lead partner je povinen neprodlen informovat dota ní subjekt o
vypov zení této smlouvy.
Lead partner m že se souhlasem dota ního subjektu pokra ovat
v projektu se zbylým projektovým partnerem / zbylými projektovými
partnery nebo s novým projektovým partnerem, resp. novými
projektovými partnery, pokud bude zajišt na ádná realizace projektu.
V p ípad spole ného financování projektu je lead partner povinen
požadovat od p íslušného projektového partnera okamžité vrácení
dota ních prost edk .6
Vznikla-li jednomu z koopera ních partner
škoda následkem
vypov zení smlouvy podle bodu 1, m že požadovat náhradu vzniklé
škody od toho koopera ního partnera, který je za d vod výpov di
zodpov dný p inejmenším v d sledku své nedbalosti.

§ 127
Vymáhání dota ních prost edk od projektových partner
1. V p ípadech podle § 5 odst. 4 (vymáhání prost edk dle smlouvy o
poskytnutí dotace mezi lead partnerem a Saskou rozvojovou bankou –
SAB) a p i vypov zení smlouvy dle § 11 je projektový partner povinen
neprodlen vrátit obdržené dota ní prost edky lead partnerovi.
2. Pokud jeden z projektových partner nevrátí dota ní prost edky lead
partnerovi, ru í ve vztahu k lenskému státu, v n mž má své sídlo, ve
výši dota ních prost edk , které mají být vráceny zp t.8

7

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projekt se spole ným financováním
tschechischer Projektpartner haftet gegenüber der Tschechischen Republik (Gesetz Nr. 40/1964 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch der Tschechischen Republik); deutscher
Projektpartner haftet gegenüber dem Freistaat Sachsen / eský projektový partner ru í v i eské republice (zákon . 40/1964 Sb., Ob anský zákoník); n mecký projektový
partner ru í v i Svobodnému státu Sasko
8
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§ 13
Verzinsung der Rückforderung
1. Der Rückforderungsbetrag ist zu verzinsen, und zwar
a. ab dem Tag der Auszahlung an den Lead-Partner sowie
b. im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen
eines Kooperationspartners ab dem Tag der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens.
2. Der Zinssatz beträgt 1,5 % über dem Mindestbietungssatz der
Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Europäischen Zentralbank gemäß
Artikel 102 Absatz 2 VO (EG) Nr. 1083/2006.

§ 13
Zúro ení vymáhaných dlužných ástek
1. Vymáhaná dlužná ástka se úro í, a sice
a. ode dne vyplacení prost edk lead partnerovi a
b. v p ípad zahájení insolven ního ízení na majetek jednoho
z koopera ních partner ode dne zahájení insolven ního ízení.

§ 14
Aufbewahrungspflichten
Die Kooperationspartner haben dafür Sorge zu tragen, dass die
Originalbelege auf Anforderung verfügbar sind. Die Originalbelege sind
daher bis zum 31.12.2023 aufzubewahren, sofern nach nationalem Recht
keine längere Frist bestimmt ist. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist dürfen
die Originalbelege nur mit Zustimmung der Förderstelle vernichtet werden.
Der Lead-Partner wird die Zustimmung der Förderstelle zur Vernichtung der
Belege einholen. Er teilt die Entscheidung dem/n Projektpartner/n mit.
Sollte die Förderstelle der Vernichtung der Originalbelege nicht zustimmen,
vereinbaren die Kooperationspartner ergänzend zu diesem Vertrag eine
neue Aufbewahrungsfrist.

§ 14
Povinnosti uchovávat doklady

§ 15
Auskunftspflicht
1. Jeder Kooperationspartner ist verpflichtet, der Europäischen Union, den
beteiligten öffentlichen Stellen im Freistaat Sachsen und der
Tschechischen Republik, insbesondere der SAB, dem Zentrum für
Regionalentwicklung der Tschechischen Republik und den zuständigen
Rechnungsprüfungsorganen sowie deren Beauftragten Auskünfte über
das Projekt zu erteilen und insoweit Einblick in die Geschäftsunterlagen
zu gewähren.
2. Die Kooperationspartner sind sich bewusst, dass die Sächsische
Aufbaubank – Förderbank im Rahmen der in der Präambel
beschriebenen Aufgaben gleichfalls zur Auskunft verpflichtet ist und
entbinden sie insoweit von ihrer Schweigepflicht.

2. Úroková sazba je o 1,5 % vyšší než základní nabídková sazba pro
hlavní refinan ní operace Evropské centrální banky v souladu
s lánkem 102 odstavec 2 na ízení (ES) . 1083/2006.

Koopera ní partne i jsou povinni zajistit, aby byly na výzvu k dispozici
originální doklady. Originální doklady se proto musí uchovávat do
31.12.2023, pokud podle národního práva nebyla stanovena lh ta delší. Po
uplynutí lh ty pro uchovávání doklad je možno zni it originální doklady
pouze se souhlasem dota ního subjektu.
Lead partner si vyžádá souhlas dota ního subjektu se zni ením doklad . O
rozhodnutí informuje projektového partnera / projektové partnery.
Pokud dota ní subjekt neud lí souhlas se zni ením originálních doklad ,
dohodnou se koopera ní partne i v rámci dodatku k této smlouv na nové
lh t pro uchovávání doklad .
§ 15
Informa ní povinnost
1. Každý koopera ní partner je povinen poskytovat informace o projektu
Evropské unii, ve ejným subjekt m eské republiky a Svobodného státu
Sasko, zapojeným do implementace programu, zejména Saské
rozvojové bance (SAB), Centru pro regionální rozvoj eské republiky a
p íslušným kontrolním a revizním orgán m, jakož i pov eným osobám
t chto subjekt , a umožnit jim v pot ebném rozsahu nahlížet do svých
ú etních doklad a doklad o innosti.
2. Koopera ní partne i si jsou v domi, že Saská rozvojová banka
(Sächsische Aufbaubank – Förderbank) je v rámci svých úkol
popsaných v preambuli rovn ž povinna poskytovat informace, a zbavují
ji v tomto nezbytném rozsahu povinnosti ml enlivosti.

Seite 11 von 14

§ 16
Prüfungsrecht
Die Europäische Union, die zuständigen öffentlichen Stellen im Freistaat
Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere die zuständigen
Prüfinstanzen und deren Beauftragte sowie die Sächsische Aufbaubank –
Förderbank im Rahmen der in der Präambel beschriebenen Aufgaben, das
Zentrum für Regionalentwicklung in der Tschechischen Republik und deren
Beauftragte, sind zur Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel
beim jeweiligen Partner befugt. Sie haben das Recht, Einsicht in alle
relevanten Projektunterlagen zu verlangen und davon Kopien zu fertigen. Zu
diesem Zweck räumen der Lead-Partner und der/die Projektpartner den
prüfenden Stellen und ihren Beauftragten jeweils ein Betretungsrecht ein.

§ 16
Kontrolní právo
Evropská unie, p íslušné ve ejné orgány v eské republice a ve Svobodném
stát Sasko, zejména p íslušné kontrolní instance a jimi pov ené osoby,
jakož i Saská rozvojová banka (Sächsische Aufbaubank – Förderbank)
v rámci svých úkol popsaných v preambuli, Centrum pro regionální rozvoj
eské republiky a jím pov ené osoby, jsou oprávn ny provád t u jednotlivých partner kontrolu ádného využití prost edk . Tyto subjekty mají právo
požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a
po izovat si kopie. Za tímto ú elem ud lují lead partner a projektový partner /
projektoví partne i kontrolním subjekt m a osobám jimi pov eným právo
vstupu.

§ 17
Schlussbestimmungen
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt. Dies gilt auch, wenn die Vereinbarung
eine Lücke aufweist. In diesen Fällen verpflichten sich die
Vertragspartner, eine die unwirksame Bestimmung ersetzende
Vereinbarung so zu treffen, wie sie sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit,
Undurchführbarkeit oder Lücke in rechtlich zulässiger Weise getroffen
hätten.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags und die Aufhebung
dieser Schriftformklausel bedürfen der Schriftform.

§ 17
Záv re ná ustanovení
1. Je-li nebo stane-li se n které z ustanovení této dohody úpln nebo
áste n neú inným nebo neproveditelným, z stává tím platnost
ostatních ustanovení nedot ena. Platí to také p i p ípadném výskytu
mezery v právní úprav této dohody. V t chto p ípadech se smluvní
strany zavazují, že u iní takovou dohodu nahrazující neú inné
ustanovení, jakou by u inily právn p ípustným zp sobem, kdyby si byly
v domy neú innosti, resp. neproveditelnosti p edm tného ustanovení
nebo mezery v právní úprav .
2. Veškeré zm ny a dodatky k této smlouv jsou ú inné pouze tehdy,
pokud byly p ijaty v písemné podob ; totéž platí i pro upušt ní od tohoto
požadavku na písemnou formu.
3. Tato smlouva podléhá právu státu, v n mž má sídlo lead partner.
9
Soudní p íslušnost je
.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podpisu.
5. Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypov d t s okamžitou platností,
pokud bude projektová žádost zamítnuta a je z ejmé, že není v lí
koopera ních partner pokra ovat ve snahách o realizaci projektu.

3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem der Lead9
Partner seinen Sitz hat. Gerichtsstand ist
.
4. Dieser Vertrag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.
5. Die Parteien können diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, wenn der Projektantrag abgelehnt wurde und feststeht, dass
eine Weiterverfolgung des Projektes durch die Kooperationspartner nicht
gewollt ist.
6. Die §§ 1 bis 17 dieses Vertrages können nicht durch die Vereinbarung
ergänzender Regelungen in § 18 abbedungen werden. Sollten einzelne
Regelungen in § 18 denen in den §§ 1 bis 17 widersprechen, so gelten
die Regelungen der §§ 1 bis 17 vorrangig.
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6. Paragrafy 1 až 17 této smlouvy nemohou být zrušeny dopl ujícími
ustanoveními sjednanými v § 18. Budou-li jednotlivá ustanovení v § 18
v rozporu s ustanoveními v § 1 až § 17, platí p ednostn ustanovení § 1
až § 17.

Ort ergänzen / doplnit místo
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§ 18
Ergänzende Vereinbarungen (optional)
[an dieser Stelle können die Kooperationspartner ergänzende Regelungen
vornehmen]

§ 18
Dopl ující ujednání (volitelná)
[na tomto míst mohou koopera ní partne i uvést dopl ující ustanovení]
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Unterzeichnung durch den Lead-Partner
Ort, Datum
Místo, datum

Podpis lead partnera
Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner
Ort, Datum
Místo, datum

Podpis/Podpisy projektového partnera / projektových partner
Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

Für weitere Projektpartner duplizieren Sie bitte die vorstehenden Zeilen, tragen
die fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím p edchozí ádky, pole ozna te
po adovým íslem a dopl te p íslušná data.
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P íloha .3 k usnesení

Po .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
97
98
99
100

.6/125R/2008

Žádosti o poskytnutí p ísp vk na hospoda ení v lesích 12.8 - 29.8.2008
P íloha .3 k usnesení .6/125R/2008
žadatel
e. .
Datum
DT A.
DT B.
DT C.
celkem
de minimis Program
Obec Merboltice
136260
13.08.08
11600
0
0
11 600
11 600
11 600
M sto Žatec
137642
15.08.08
28440
0
50400
78 840
90 440
78 840
Hora Sv. Šebestiána
140212
21.08.08
195515
0
0
195 515
285 955
195 515
Obec Chuderov
140832
22.08.08
12450
16000
0
28 450
314 405
28 450
Obec O ihov
140849
22.08.08
49500
0
0
49 500
363 905
49 500
Obec O ihov
140852
22.08.08
0
0
30000
30 000
393 905
30 000
17 600
Obec Markvartice
143009
27.08.08
17 600
0
0
17 600
411 505
28 400
Obec Labská Strá
143610
28.08.08
5 000
0
23 400
28 400
439 905
ímskokatolická farnost
Žele
143668
28.08.08
96 750
0
36 000
132 750
572 655
132 750
Obec Povrly
143687
28.08.08
25 160
0
17 760
42 920
615 575
42 920
M sto Št tí
144168
29.08.08
12 960
0
0
12 960
628 535
12 960
M sro Vroutek
144222
29.08.08
0
0
105 600
105 600
734 135
105 600
M sto Kryry
144387
29.08.08
50400
0
0
50 400
784 535
50 400
M sto Kryry
144388
29.08.08
171600
0
14440
186 040
970 575
186 040
144399
29.08.08
92400
0
0
92 400
1 062 975
92 400
M sto Hora Sv. Kate iny
Obec M cholupy
144398
29.08.08
35 200
0
0
35 200
1 098 175
17 400
0
0
0
0
1 098 175
503 060
577 315
0
0
0
0
1 098 175
0
0
0
0
1 098 175
0
0
0
0
1 098 175
0
0
0
0
1 098 175
804575
16000
277600
1 098 175
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace
íslo poskytovatele : …/2008
íslo p íjemce
:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
I
: 70892156
DI
: CZ 70892156
Bankovní spojení
: eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu
: 882733379/0800
Zástupce pro v cná jednání :
Ing. Ta ánou Krydlová, pov ena vedením odboru životního prost edí a zem d lství
Krajského ú adu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz
a
P íjemce:
Varianta . 1
Název ……..
se sídlem ……………..
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v …………………., oddíl ….,
vložka…..
zastoupená (ý) ……………….
se sídlem: …………………
Výpis z obchodního rejst íku tvo í p ílohu . 1 k této smlouv
Varianta . 2
Název ……..
zastoupená ……………..
I ……………..
Bankovní spojení: ……………..
Odpov dná osoba:
……………..
tel.: ……………..
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e-mail: ……………..@……………...cz
Varianta . 3
Jméno a p íjmení ………..
datum narození ……………….
bydlišt …………………….
Bankovní spojení ………………
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu hospoda ení v lesích
poskytnuté na základ žádosti e. . …

Preambule
Pro ú ely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 13/21Z/2007
ze dne 26.9.2007 schváleny Zásady pro poskytování ú elových finan ních prost edk
z rozpo tu Ústeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 29/15Z/2006 ze dne
20.9.2006 byl schválen Program poskytování podpor na hospoda ení v lesích v Ústeckém
kraji na roky 2007-2009 (dále jen Program). Smlouva se uzavírá v souladu s tímto Programem
v etn jeho P ílohy 1.

lánek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základ usnesení Rady (Zastupitelstva) Ústeckého kraje .
../..R(Z)/2008 ze dne --.--.2008 neinvesti ní dotaci ve výši ……………..,- K (slovy: ……………..-korun eských), která bude p evedena bezhotovostn na ú et p íjemce, . ú.
…………….., pod UZ (ú elovým znakem) 28, pokud p íjemce splní všechny stanovené
podmínky nejpozd ji do 20. prosince roku, ve kterém má být poskytnuta.
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Na ízení komise (ES)
. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití lánk 87 a 88 Smlouvy na podporu de
minimis, které bylo zve ejn no v Ú edním v stníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006
Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základ následujícího prohlášení p íjemce.
P íjemce prohlašuje, že ke dni uzav ení této smlouvy se nezm nily okolnosti týkající se
p íjemcem p ijatých podpor de minimis dle Na ízení komise (ES) . 1998/2006 ze dne
15.12.2006 o použití lánk 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které bylo zve ejn no
v Ú edním v stníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006, a jenž p íjemce uvedl ve svém
prohlášení o jakýchkoli dalších podporách de minimis, které obdržel v p edchozích dvou
rozpo tových letech a v sou asném rozpo tovém roce.
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lánek II.
Financování
1. Dotace je p id lena na základ žádosti e. . ….. (dále jen žádost) za ú elem zlepšení stavu
les v rámci Programu v rozsahu finan ního objemu vyjád eného v žádosti technickými
jednotkami a jednotkovými sazbami.
2. Termín ukon ení realizace prací je do 15. prosince roku 2008, pro p íjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel. Pracemi se rozumí innosti uvedené v P íloze 1
Programu v rámci jednotlivých dota ních titul .
3. Ú elové ur ení prost edk iní v len ní na:
A) P ísp vek na obnovu, zajišt ní a výchovu porost …………..,- K
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

v rozsahu

B) Podpora p írod blízkého hospoda ení v lesích………………,- K
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

v rozsahu

C) P ísp vek na ostatní hospoda ení v lesích…………………
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

….,- K v rozsahu

Zm ny v rámci ú elového ur ení prost edk je možné provád t za p edpokladu spln ní
následujících podmínek:
- p esun mezi jednotlivými ú elovými položkami je možný do výše 10% bez souhlasu
poskytovatele
- zm na nebude mít vliv na základní ú el Programu dle l. II bodu 1.
4. Dotace bude poskytnuta ú elov (viz l. II. bod 1.) a lze ji vyplatit pouze ve vztahu k
pracím uvedeným v žádosti o dotaci a provedeným v kalendá ním roce, ve kterém bude
dotace poskytnuta.
5. Dotace bude poskytnuta jednorázov na základ písemného vyjád ení odborného lesního
hospodá e o provedení prací v rozsahu uvedeném v žádosti a kvalit dle platných právních
p edpis upravujících hospoda ení v lesích, p ípadn dodání podp rných doklad (kopie
listu o p vodu sadebního materiálu, vyjád ení orgánu státní správy) v souladu s P ílohou 1
Programu.
6. Doklady o realizaci prací dle bodu 5. l. II budou p edloženy odboru životního prost edí a
zem d lství Krajského ú adu Ústeckého kraje (dále jen administrující odbor) nejpozd ji do
20.12. kalendá ního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta. Dotace je splatná do 30
dn od p edložení doklad o realizaci prací dle bodu 5. l.II.

lánek III.
Práva a povinnosti
P íjemce prohlašuje, že dotaci p ijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Provést práce uvedené v žádosti do 15. prosince kalendá ního roku, ve kterém bude
dotace poskytnuta.
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b) P edložit doklady o realizaci prací dle bodu 5. lánku II. administrujícímu odboru
nejpozd ji do 20. prosince kalendá ního roku, ve kterém bude dotace poskytnuta.

c) Odpovídat za ádné a hospodárné provedení prací a jejich ádné a odd lené sledování
v ú etnictví, pod daným ú elovým znakem (UZ), vedeném v souladu se zákonem .
563/1991 Sb., o ú etnictví, v platném zn ní.
d) Zve ej ovat p i všech p íležitostech, že práce byly podpo eny Ústeckým krajem a
uvád t logo kraje s názvem kraje na všech propaga ních materiálech souvisejících
s realizací prací.
e) Umožnit pov eným pracovník m kraje provád t kontrolu provedení prací uvedených
v žádosti a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do ú etní a hospodá ské evidence.
f) Neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn , administrující odbor o
všech zm nách týkajících se identifikace p íjemce.
g) Respektovat záv ry kontroly provedené administrujícím odborem nebo orgánem
kontroly Krajského ú adu Ústeckého kraje.
h) V p ípad , že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpo tové kázn , poskytovatel p i n m postupuje dle ustanovení § 22 zákona .
250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , v platném zn ní, tzn.
bude na ízeno p íjemci vrátit poskytovateli zp t dotaci ve výši ástky neoprávn n
použitých nebo zadržených prost edk a bude vym eno penále ve výši 1 promile
denn z neoprávn n použitých nebo zadržených prost edk .

Poskytovatel nevyplatí pom rnou ást dotace, pokud p íjemce nedoloží provedení prací
v celém rozsahu uvedeném v žádosti zp sobem dle bod 5. a 6. l. II.

lánek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávn n v p ípad nepln ní podmínek smlouvy požadovat na p íjemci
vrácení dotace a p íjemce je povinen na výzvu poskytovatele prost edky poskytnuté dotací
vrátit ve lh t stanovené poskytovatelem. V p ípad prodlení p íjemce s vrácením
prost edk poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávn n požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové ástky .
2. Poskytovatel je oprávn n od smlouvy odstoupit v p ípad , že p íjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.

lánek V.
Ostatní ujednání
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1. Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán

územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle
zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní
strany souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této smlouv , v etn jejích p íloh, není
ozna ován za obchodní tajemství. P íjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávn n, pokud postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném
p ístupu k informacím, v platném zn ní, poskytovat veškeré informace o této smlouv
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv
uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i jiných
písemnostech)
b) veškeré údaje uvedené v této smlouv , pop . které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od t etích osob, nepodléhají
povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed zneužitím a
zve ejn ním.
2. P íjemce dotace souhlasí se zve ejn ním svého jména (obchodního jména), adresy,
dota ního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem t chto údaj do ve ejn
p ístupného informa ního registru vedeného Krajským ú adem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze m nit i dopl ovat po dohod smluvních stran pouze formou písemných
a íslovaných dodatk .
4.

Pokud v této smlouv není stanoveno jinak, ídí se právní vztahy z ní vyplývající
p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku.

5.

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

6.

Tato smlouva nabývá platnosti i ú innosti dnem jejího podepsání ob ma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzav ena na základ usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje .
../..R(Z)/2008 ze dne --.--.2008.
8. Nedílnou sou ástí smlouvy jako její p íloha (y) je (jsou) kopie žádosti(í) o dotaci .ev.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
poskytovatel

……………………………………………………….
……………..
……………..
p íjemce
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace
íslo poskytovatele : …/2008
íslo p íjemce
:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
I
: 70892156
DI
: CZ 70892156
Bankovní spojení
: eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu
: 882733379/0800
Zástupce pro v cná jednání :
Ing. Ta ána Krydlová, pov ena vedením odboru životního prost edí a zem d lství
Krajského ú adu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: Krylova.t@kr-ustecky.cz
a
P íjemce:
Varianta . 1
Název ……..
se sídlem ……………..
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v …………………., oddíl ….,
vložka…..
zastoupená (ý) ……………….
se sídlem: …………………
Výpis z obchodního rejst íku tvo í p ílohu . 1 k této smlouv
Varianta . 2
Název ……..
zastoupená ……………..
I ……………..
Bankovní spojení: ……………..
Odpov dná osoba:
……………..
tel.: ……………..
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e-mail: ……………..@……………...cz
Varianta . 3
Jméno a p íjmení ………..
datum narození ……………….
bydlišt …………………….
Bankovní spojení ………………
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu hospoda ení v lesích
poskytnuté na základ žádosti e. . …

Preambule
Pro ú ely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 13/21Z/2007
ze dne 26.9.2007 schváleny Zásady pro poskytování ú elových finan ních prost edk
z rozpo tu Ústeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 30/26Z/2008 ze dne
25.6.2008 byl schválen Program poskytování podpor na hospoda ení v lesích v Ústeckém
kraji na roky 2008-2009 (dále jen Program). Smlouva se uzavírá v souladu s tímto Programem
v etn jeho P ílohy 1.

lánek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základ usnesení Rady (Zastupitelstva) Ústeckého kraje .
../..R(Z)/2008 ze dne --.--.2008 neinvesti ní dotaci ve výši ……………..,- K (slovy: ……………..-korun eských), která bude p evedena bezhotovostn na ú et p íjemce, . ú.
…………….., pod UZ (ú elovým znakem) 28, pokud p íjemce splní všechny stanovené
podmínky nejpozd ji do 20. prosince roku, ve kterém má být poskytnuta.

lánek II.
Financování
1. Dotace je p id lena na základ žádosti e. . ….. (dále jen žádost) za ú elem zlepšení stavu
les v rámci Programu v rozsahu finan ního objemu vyjád eného v žádosti technickými
jednotkami a jednotkovými sazbami.
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2. Termín ukon ení realizace prací je do 15. prosince roku 2008, pro p íjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel. Pracemi se rozumí innosti uvedené v P íloze 1
Programu v rámci jednotlivých dota ních titul .
3. Ú elové ur ení prost edk iní v len ní na:
A) P ísp vek na obnovu, zajišt ní a výchovu porost …………..,- K
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

v rozsahu

B) Podpora p írod blízkého hospoda ení v lesích………………,- K
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

v rozsahu

C) P ísp vek na ostatní hospoda ení v lesích…………………
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

….,- K v rozsahu

Zm ny v rámci ú elového ur ení prost edk je možné provád t za p edpokladu spln ní
následujících podmínek:
- p esun mezi jednotlivými ú elovými položkami je možný do výše 10% bez souhlasu
poskytovatele
- zm na nebude mít vliv na základní ú el Programu dle l. II bodu 1.
4. Dotace bude poskytnuta ú elov (viz l. II. bod 1.) a lze ji vyplatit pouze ve vztahu k
pracím uvedeným v žádosti o dotaci a provedeným po schválení Programu a podání
žádosti.
5. Dotace bude poskytnuta na základ písemného vyjád ení odborného lesního hospodá e
o provedení prací v rozsahu uvedeném v žádosti a kvalit dle platných právních p edpis
upravujících hospoda ení v lesích, p ípadn dodání podp rných doklad (kopie listu o
p vodu sadebního materiálu, vyjád ení orgánu státní správy) v souladu s P ílohou 1
Programu.
6. Doklady o realizaci prací dle bodu 5. l. II budou p edloženy odboru životního prost edí a
zem d lství Krajského ú adu Ústeckého kraje (dále jen administrující odbor) nejpozd ji do
20.12. kalendá ního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta. Dotace je splatná do 30
dn od p edložení doklad o realizaci prací dle bodu 5. l.II.

lánek III.
Práva a povinnosti
P íjemce prohlašuje, že dotaci p ijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Provést práce uvedené v žádosti do 15. prosince kalendá ního roku, ve kterém bude
dotace poskytnuta.
b) P edložit doklady o realizaci prací dle bodu 5. lánku II. administrujícímu odboru
nejpozd ji do 20. prosince kalendá ního roku, ve kterém bude dotace poskytnuta.

c) Odpovídat za ádné a hospodárné provedení prací a jejich ádné a odd lené sledování
v ú etnictví, pod daným ú elovým znakem (UZ), vedeném v souladu se zákonem .
563/1991 Sb., o ú etnictví, v platném zn ní.
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d) Zve ej ovat p i všech p íležitostech, že práce byly podpo eny Ústeckým krajem a
uvád t logo kraje s názvem kraje na všech propaga ních materiálech souvisejících
s realizací prací.
e) Umožnit pov eným pracovník m kraje provád t kontrolu provedení prací uvedených
v žádosti a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do ú etní a hospodá ské evidence.
f) Neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn , administrující odbor o
všech zm nách týkajících se identifikace p íjemce.
g) Respektovat záv ry kontroly provedené administrujícím odborem nebo orgánem
kontroly Krajského ú adu Ústeckého kraje.
h) V p ípad , že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpo tové kázn , poskytovatel p i n m postupuje dle ustanovení § 22 zákona .
250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , v platném zn ní, tzn.
bude na ízeno p íjemci vrátit poskytovateli zp t dotaci ve výši ástky neoprávn n
použitých nebo zadržených prost edk a bude vym eno penále ve výši 1 promile
denn z neoprávn n použitých nebo zadržených prost edk .

Poskytovatel nevyplatí pom rnou ást dotace, pokud p íjemce nedoloží provedení prací
v celém rozsahu uvedeném v žádosti zp sobem dle bod 5. a 6. l. II.

lánek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávn n v p ípad nepln ní podmínek smlouvy požadovat na p íjemci
vrácení dotace a p íjemce je povinen na výzvu poskytovatele prost edky poskytnuté dotací
vrátit ve lh t stanovené poskytovatelem. V p ípad prodlení p íjemce s vrácením
prost edk poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávn n požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové ástky .
2. Poskytovatel je oprávn n od smlouvy odstoupit v p ípad , že p íjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.

lánek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán

územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle
zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní
strany souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této smlouv , v etn jejích p íloh, není
ozna ován za obchodní tajemství. P íjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávn n, pokud postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném
p ístupu k informacím, v platném zn ní, poskytovat veškeré informace o této smlouv
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv
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uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i jiných
písemnostech)
b) veškeré údaje uvedené v této smlouv , pop . které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od t etích osob, nepodléhají
povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed zneužitím a
zve ejn ním.
2. P íjemce dotace souhlasí se zve ejn ním svého jména (obchodního jména), adresy,
dota ního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem t chto údaj do ve ejn
p ístupného informa ního registru vedeného Krajským ú adem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze m nit i dopl ovat po dohod smluvních stran pouze formou písemných
a íslovaných dodatk .
4.

Pokud v této smlouv není stanoveno jinak, ídí se právní vztahy z ní vyplývající
p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku.

5.

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

6.

Tato smlouva nabývá platnosti i ú innosti dnem jejího podepsání ob ma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzav ena na základ usnesení Rady (Zastupitelstva) Ústeckého kraje .
../..R(Z)/2008 ze dne --.--.2008
8. Nedílnou sou ástí smlouvy jako její p íloha (y) je (jsou) kopie žádosti(í) o dotaci .ev.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
poskytovatel

……………………………………………………….
……………..
……………..
p íjemce
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