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
ze 122. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 6. 8. 2008 od 10:15 hodin do 12:10 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/122R/2008
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 122. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 – 2008.

Usnesení č. 2/122R/2008
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 47/109R/2008 C Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné
zakázky na stavební práce „Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí –
rekonstrukce a dostavba areálu DM“
2. Usnesení č. 80/112R/2008 Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 100/112R/2008 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 7/113R/2008 C-01,02 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky na stavební práce „Gymnázium Roudnice n. L. – REKO sociálního
zařízení, elektro a výměna výplni otvorů“
5. Usnesení č. 24/115R/2008 B Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého
kraje – oblast školství
6. Usnesení č. 194/115R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Gymnázium Kadaň - oprava střešního pláště“
7. Usnesení č. 195/115R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Mateřská škola speciální, Ústí n.L., Malátova – výměna ZTI a
UT – havarijní stav“
8. Usnesení č. 196/115R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „VOŠ zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí n.L. –
oprava výměníkové stanice – Moskevská ul.“
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9. Usnesení č. 197/115R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Centrum sociální pomoci Litoměřice – DD Milešov, dodatečná
výměna ZTI – havárie“
10. Usnesení č. 198/115R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „SOŠ a VOŠ Štětí, ul. Pivovarská –
výměna oken“
11. Usnesení č. 2/118R/2008 B Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady
Krajské zdravotní, a.s.
12. Usnesení č. 31/119R/2008 B Výjimka z počtu žáků dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
13. Usnesení č. 154/119R/2008 B Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti
sociální a zdravotnictví
14. Usnesení č. 3/120R/2008 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady
Krajské zdravotní, a.s.
15. Usnesení č. 18/120R/2008/C)1. Krajské nemocnice, příspěvkové organizace – vrácení
příspěvku na provoz na rok 2007
B) souhlasí
se změnou termínu plnění usnesení vyplývajících z Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 161/108R/2008 E Schválení textu smlouvy o společném postupu při zadání
veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „II/254 okružní křižovatka Teplice u
Nemocnice“ a oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na
stavební práce“ II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice“ na 15.09.2008
Usnesení č. 3/122R/2008
Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
ústní informace členů Rady Ústeckého kraje.
Usnesení č. 4/122R/2008
Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje (ev.č. 130118/2008)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědom í
předložený dopis adresovaný Radě Ústeckého kraje.
B) ukládá
Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, písemně odpovědět na
dopis (ev.č. 130118/2008).
Termín: 31. 8. 2008

Usnesení č. 5/122R/2008
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
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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: 3. VOM (vodácký oddíl mládeže) a TOM č. 7104
IČ: 71159223
sídlo: Pražská 127, Ústí nad Labem
výše dotace: 33 000,- Kč
název projektu (akce): Letní vodácký putovní tábor POLSKO 2008
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: TJ Slavoj Litoměřice
IČ: 14866170
sídlo: Písečný ostrov 1, Litoměřice
výše dotace: 80 000,- Kč
název projektu (akce): Příprava a účast na Mistrovství světa Fisaf Fitness týmů v
Moskvě
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 Ústeckého kraje:
žadatel: Klub rybolovné techniky Bílina
IČ: 26540631
sídlo: Důlní 85, Bílina
výše dotace: 20 000,- Kč
název projektu (akce): Mistrovství světa juniorů v rybolovné technice, Německo
2008
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: Vojenské sdružení rehabilitovaných
IČ: 49279319
sídlo: Křižíkova 20, Praha
výše dotace: 35 000- Kč
název projektu (akce): Podpora činnosti krajské rady a územních organizací VSR
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: Český svaz žen – Krajská rada žen
IČ: 425133
sídlo: Důlce 74, Ústí nad Labem
výše dotace: 53 000,- Kč
název projektu (akce): Letní ekologický tábor
6. 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: Český svaz bojovníků za svobodu, OV Chomutov
IČ: 442755
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sídlo: T.G. Masaryka 1744, Chomutov
výše dotace: 10 000,- Kč
název projektu (akce): Činnost pobočky ČSBS v Chomutově
7. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: DHK Baník Most
IČ: 66110408
sídlo: U Stadionu 2, 434 01 Most
výše dotace: 80 000,- Kč
název projektu (akce): Kemp všeobecné pohybové výkonnosti zaměřený na
základní házenkářské dovednosti

8. 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: Člověk v tísni, o.p.s.
IČ: 25755277
sídlo: Sokolská 18, Praha 2
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): Terénní sociální práce
9.

o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Jiří Suchý
IČ: ----sídlo: Křižíkova 23/8, Dubí
výše dotace: 75 000,- Kč
název projektu (akce): Mistrovství světa v radiovém orientačním běhu

10. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Rodiče a děti Kadaně, o.s.
IČ: 26637260
sídlo: Chomutovská 1619, Kadaň
výše dotace: 57 000,- Kč
název projektu (akce): Plavání Kojenců v kojenecké vaně pro Kadaň a okolí
B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout:
11. o poskytnutí odměn obcím oceněným diplomem a mimořádným oceněním
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008 dle § 36, odst.1 písm. d) zákona
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), z Fondu hejtmana
Zubrnice (okr. Ústí n/L): 20 000 Kč (Diplom za vzorné vedení kroniky)
Vilémov (okr. Chomutov): 20 000 Kč (Diplom za vzorné vedení obecní knihovny)
Libotenice (okr. Litoměřice): 20 000 Kč (Diplom za rozvíjení lidových tradic)
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Vražkov (okr. Litoměřice): 20 000 Kč (Diplom za kvalitní květinovou výzdobu Fulínova cena)
Místo (okr. Chomutov): 20 000 Kč (Mimořádné ocenění za péči o kulturní
dědictví)
1 2 . o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 6 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Správa rumburských areálů sportu – SRAS, p.o.
IČ: 49888587
sídlo: U Nemocnice 2/90, Rumburk
zřizovatel: Město Rumburk
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu (akce): Tenisová škola pro mládež
13. 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: Svazek obcí INTEGRO – Západ Českého středohoří - Poohří
IČ: 68982984
sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
výše dotace: 90 000,- Kč
název projektu (akce): Švestková dráha (obnovení víkendového turistického
historického vláčku Lovosice – Most)
1 4 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Malé Žernoseky
IČ: 526045
sídlo: Zahradní 245, Malé Žernoseky
výše dotace: 147 000,- Kč
název projektu (akce): Výměna opláštění převozní lodi na přívozu Malé – Velké
Žernoseky
1 5 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 6 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Základní škola J. A. Komenského, Louny, p.o.
IČ: 49123882
sídlo: Pražská 101, Louny
zřizovatel: Město Louny
výše dotace: 90 000,- Kč
název projektu (akce): Oslavy 140. výročí otevření školy
1 6 . o poskytnutí dotace § 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 Staré Křečany
IČ: 261653
sídlo: Staré Křečany 38
výše dotace: 23 000,- Kč
název projektu (akce): Finále evropské ligy družstev v silovém trojboji
1 7 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Krajská agrární komora ÚK
IČ: 70914214
sídlo: Dělnická 33, Most
výše dotace: 500 000,- Kč
název projektu (akce): Krajské dožínky
1 8 . o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Krajská agrární komora ÚK
IČ: 70914214
sídlo: Dělnická 33, Most
výše dotace: 300 000,- Kč
název projektu (akce): „Kraj Přemysla Oráče – potravinářský výrobek 2008“
1 9 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Místo
IČ: 262048
sídlo: Místo 81
výše dotace: 221 000,- Kč
název projektu (akce): Propagace hradu Hasištejn
2 0 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Senior Teplice, o.s.
IČ: 26598442
sídlo: Lipová 2881, Teplice
výše dotace: 500 000,- Kč
název projektu (akce): Centrum pro sociálně integrační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
2 1 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: ENERGIE, o.p.s.
IČ: 25034545
sídlo: Hornická 106, Meziboří
výše dotace: 4 115 000,- Kč
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název projektu (akce): Stavební práce – zateplení pravého křídla a spojovací
budovy vč. výměny oken a rekonstrukce střechy
2 2 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Vrskmaň
IČ: 262218
sídlo: Vrskmaň, 431 15, okr. Chomutov
výše dotace: 350 000,- Kč
název projektu (akce): Opravy havarijního stavu podlahy Kulturního domu ve
Vrskmani
2 3 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: MAEP, s.r.o.
IČ: 25045245
sídlo: Kadaňská 3546/41, Chomutov
výše dotace: 1 750 000,- Kč
název projektu (akce): Czech Water Alliance
2 4 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Veliká Ves
IČ: 262188
sídlo: Podlesice 53, 441 01 Podbořany
výše dotace: 1 428 000,- Kč
název projektu (akce): PD na odkanalizování a rozvod pitné vody ve čtyřech
obcích
2 5 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Nemocnice Žatec, o.p.s.
IČ: 25026259
sídlo: Husova 2796, Žatec
výše dotace: 10 533 000,- Kč
název projektu (akce): Poskytování zdravotnických služeb – modernizace
přístrojového vybavení
2 6 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Oblastní charita Ústí nad Labem
IČ: 44225512
sídlo: Štefánkova 1, Ústí nad Labem
výše dotace: 530 000,- Kč
název projektu (akce): Centrum pro rodinu Archa
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2 7 . o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Ploskovice
IČ: 264164
sídlo: 411 42 Ploskovice
výše dotace: 2 500 000,- Kč
název projektu (akce): Vykoupení pozemků pro budoucí výstavbu ZŠ a MŠ
C) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit materiál Zastupitelstvu
Ústeckého kraje.
Termín: 3. 9. 2008
Usnesení č. 6/122R/2008
Personální změny v komisích Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
jmenuje
Jiřího Cingra členem Finanční komise Rady Ústeckého kraje.
Usnesení č. 7/122R/2008
Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o bezplatné použití znaku Ústeckého
kraje na webových stránkách a k účelům propagace Regionálního operačního programu
Severozápad
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro
Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem 400 01
IČ: 75082136
Usnesení č. 8/122R/2008
Zpráva ze služební cesty Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na konferenci
ENCORE 2008 v Zaragoze (Španělsko), ve dnech 25.-29.6.2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědom í
zprávu ze služební cesty Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na konferenci
ENCORE 2008 v Zaragoze (Španělsko), ve dnech 25.-29.6.2008.
Usnesení č. 9/122R/2008
Schválení uzavření licenční smlouvy s OSA
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s návrhem licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl a s uzavřením licenční
smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA a Ústeckým krajem, která je
přílohou č. 1 tohoto usnesení.
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B) ukládá
Ing. Alešovi Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zajistit podpis licenční
smlouvy.
Termín: 23. 8. 2008
Usnesení č. 10/122R/2008
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o sloučení voleb kandidátů na funkci přísedících Krajského soudu v Ústí nad
Labem, v souladu s čl. 20 odst. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a
výborů zastupitelstva kraje,
2 . zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Jiří Červinka, nar. 20. 8. 1946, bytem Modrá u Děčína, Teplická 110
Světlana Trojánková, nar. 17. 11. 1971, bytem Teplice, Lounská 2054/34
Krista Krbcová, nar. 5. 7. 1944, bytem Ústí nad Labem, Muchova 2889/1
za podmínky předložení výpisu z Rejstříku trestů a lustračního osvědčení Kristy Krbcové do
jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 3. 9. 2008.

B)

ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit na jednání Zastupitelstva
Ústeckého kraje doporučení dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 3. 9. 2008

Usnesení č. 11/122R/2008
Smlouva o úpisu akcií a o započtení pohledávek
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,:
1. uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Ústeckým krajem a společností Krajská
zdravotní, a.s., IČ: 25488627, se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče
3316/12A, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
2. uzavření smlouvy o započtení pohledávek mezi Ústeckým krajem a společností
Krajská zdravotní, a.s., IČ: 25488627, se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče
3316/12A, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, a to po uzavření smlouvy o úpisu akcií,
schválené dle bodu 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 12/122R/2008
Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí

9

1)

s tarifní doložkou dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504.

2)

s tarifní doložkou dopravce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26,
401 11 Ústí nad Labem, IČ 25013891.

B) rozhodla
o uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách
– oblast:
1) Bílinsko, s účinností změn od 1. 9. 2008, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504
2) Dolní Poohří, s účinností úprav od 1. 9. 2008, dopravce ČSAD Slaný a.s., Lacinova
1366, 274 80 Slaný, IČ 60193425
3) Jirkovsko, s účinností úprav od 1. 9. 2008, dopravce Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999/6, 430 01 Chomutov, IČ 640 53 466
4) Kadaň-Žatec, s účinností úprav od 1. 9. 2008, dopravce Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999/6, 430 01 Chomutov, IČ 640 53 466
5) Krušné hory-Chomutovsko, s účinností úprav od 1. 9. 2008, dopravce Dopravní
podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999/6, 430 01 Chomutov, IČ 640
53 466
6) Lounsko-jih a Lounsko-východ, s účinností úprav od 1. 9. 2008, dopravce
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01
Most, IČ 622 42 504,
7) Lounsko-západ, s účinností úprav od 1. 9. 2008, dopravce BusMat plus s.r.o.,
Zeměchy 111, 440 01 Louny, IČ 273 15 665
8) Ústecko-sever, s účinností úprav od 1. 9. 2008, dopravce Severočeská dopravní a.s.,
Nábřežní náměstí 599, 415 01 Teplice, IČ 25040626
9) Vejprty-Kadaň, s účinností úprav od 1. 9. 2008, dopravce Autobusy Karlovy Vary,
a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČ 253 32 473
10) Příměstská doprava Ústí nad Labem, s účinností úprav od 1. 9. 2008, dopravce
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem,
IČ 25013891
dle předloženého materiálu.
Usnesení č. 13/122R/2008
Dopravní obslužnost – zvýšení ceny motorové nafty v roce 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s kompenzací nepředvídatelných prokazatelných nákladů spočívajících v nepředvídatelném
zvýšení cen motorové nafty v I. pololetí roku 2008 prostřednictvím dodatku dle bodu B)
tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, připravit
dodatky ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní
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dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – pro jednotlivé
oblasti dle předloženého materiálu za předpokladu, že dopravce o uzavření dodatku požádá,
předloží propočet nepředvídatelných prokazatelných nákladů a prokáže jejich ekonomickou
oprávněnost.
Termín: 17. 9. 2008
C) bere na vědom í
1. navýšení celkového objemu výdajů na dopravní obslužnost autobusovou pro r. 2008 o
částku 4 056 tis. Kč,
2. žádost dopravce České dráhy, a.s. o navýšení úhrady prokazatelné ztráty v rámci
Smlouvy o závazku veřejné služby s Ústeckým krajem, resp. dodatku č. 5 uzavřeného dne
7. 12. 2007 a platného pro rok 2008, z důvodu zvýšení cen trakčních energií.
Usnesení č. 14/122R/2008
Rozhodnutí o zařazení „Přeshraničního silničního spojení Český Jiřetín-Deutsch-Georgental“
mezi investiční akce na rok 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
o zařazení „Přeshraničního silničního spojení Český Jiřetín – Deutsch-Georgental“ mezi
investiční akce hrazené z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008.

B) ukládá
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zadat zpracování projektové
dokumentace na přeshraniční silniční spojení Český Jiřetín – Deutsch-Georgental ve variantě
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
Termín: ihned
Usnesení č. 15/122R/2008
Schválení smlouvy o poskytnutí investiční dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu
1.
Revitalizace městského centra II. etapa – 1. stavba
2.
Rekonstrukce mostu přes Ploučnici ev. č. DC-002P
dle přílohy 5 a 6 tohoto usnesení.
Usnesení č. 16/122R/2008
Zakládací listina sdružení AERODROM Most
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s ust. § 59 odst.3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
předpisů pozdějších, patronát Ústeckého kraje nad sdružením AERODROM MOST pod
podmínkou jeho založení v souladu s obsahem návrhu „Zakládací listiny“, který je přílohou č.
7 tohoto usnesení.
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Usnesení č. 17/122R/2008
Projekty pro Regionální operační program NUTS II Severozápad
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o záměru projektu „Aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém
kraji“.

B)

schvaluje
a. přípravu projektového záměru „Aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu
v Ústeckém kraji“
b. zařazení projektového záměru „Aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu
v Ústeckém kraji“ do Indikativního seznamu projektů předkládaných v rámci ROP na
období 2007-2009.

C)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyslovit souhlas s podáním žádostí o dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad pro následující projekty:
a. „Aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji“ - výše
celkových nákladů: 3 000 tis. Kč
b. „Labská stezka č.2 – I. etapa“ – výše celkových nákladů: 56 000 tis. Kč.

D) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyslovit souhlas se zajištěním předfinancování projektů dle
bodu C) tohoto usnesení ve výši celkových nákladů uvedených u jednotlivých projektů.
E)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyslovit souhlas se zajištěním spolufinancování ve výši 7,5 %
celkových nákladů projektu „Aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém
kraji“ z rozpočtu kraje – Fondu evropských projektů Ústeckého kraje.

F)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje zmocnit náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialu
k podání žádostí o dotace na realizaci projektů uvedených v bodu C) tohoto usnesení
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

G) ukládá
Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje doporučení dle bodů C) až F) tohoto usnesení.
Termín: 3. 9. 2008
Usnesení č. 18/122R/2008
Zpráva o realizaci a ukončení grantových schémat v rámci SROP
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou Zprávu o realizaci a ukončení grantových schémat v rámci
31. 7. 2008.
B) ukládá
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SROP k

Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana, předložit uvedenou zprávu Zastupitelstvu
Ústeckého kraje k informaci.
Termín: 3. 9. 2008

Usnesení č. 19/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zařízení
ke sběru a skladování odpadů k.ú. Žatec“ oznamovatele Josef Hubník, Jaroslava Vrchlického
2707, 438 01 Žatec Umístění: Ústecký kraj, Obec: Žatec, k.ú.: Žatec
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Zařízení ke sběru a skladování odpadů k.ú. Žatec“ oznamovatele Josef
Hubník, Jaroslava Vrchlického 2707, 438 01 Žatec takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k
záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí
opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

Usnesení č. 20/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Centerpoint Verne 2. etapa – průmyslový závod K-Vernéřov“ oznamovatele Centerpoint Verne
a.s., Lužná 2, 160 00 Praha 2 zastoupen na základě plné moci firmou Cheming, a.s., Pernerova
168, 531 54 Pardubice Umístění: kraj Ústecký, obec Klášterec nad Ohří k.ú. Vernéřov
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Centerpoint Verne 2. etapa – průmyslový závod K-Vernéřov“
oznamovatele Centerpoint Verne a.s., Lužná 2, 160 00 Praha 2 zastoupen na základě plné
moci firmou Cheming, a.s., Pernerova 168, 531 54 Pardubice takto:
Požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí. Předložené oznámení se nepovažuje za dokumentaci a je nutné oznámení
s náležitostmi dle přílohy č. 4 dopracovat tak, aby mohlo nahradit dokumentaci (§ 7 odst. 4
zákona). V dokumentaci požadujeme zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které budou uvedeny v došlých vyjádřeních, a v závěru zjišťovacího
řízení. Dokumentace by se měla zaměřit mj. na likvidaci dešťových vod - ověření možnosti
jejich zasakování a kapacity dešťové kanalizace, jakost odpadních vod a vlastnosti a způsob
odstranění nebo využití hlavních technologických odpadů.
Usnesení č. 21/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Vytápění
města Horní Jiřetín geotermální energií“, oznamovatele Město Horní Jiřetín, potoční 15, 435 43
Horní Jiřetín Umístění záměru: Kraj Ústecký, obec: Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
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dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Vytápění města Horní Jiřetín geotermální energií“, oznamovatele
Město Horní Jiřetín, potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k
záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí
opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.
Usnesení č. 22/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Zkapacitnění obchvatu Chlumčan silnice I/7“, oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic, Na
Pankráci 56, 145 05 Praha 4 Umístění záměru: Kraj Ústecký, obec:Chlumčany, Smolnice,
Cítoliby, k.ú. Chlumčany u Loun, Vlčí u Chlumčan, Smolnice u Loun, Cítoliby
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Zkapacitnění obchvatu Chlumčan silnice I/7“, oznamovatele Ředitelství
silnic a dálnic, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k
záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí
opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení. Souhlasíme
s prodloužením stanoviska.
Usnesení č. 23/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Stavební
úpravy a změna užívání dvou stájí v zemědělském areálu Malšovice, stavební parcela č. 145/1,
145/2, 145/3, 145/4“, oznamovatele Jednotné zemědělské družstvo v Malšovicích, Zemědělské
družstvo vlastníků Malšovice, Malšovice č.p. 6, 405 02 Malšovice. Umístění záměru: kraj
Ústecký, obec: Malšovice, k.ú. Malšovice.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Stavební úpravy a změna užívání dvou stájí v zemědělském areálu
Malšovice, stavební parcela č. 145/1, 145/2, 145/3, 145/4“ oznamovatele Jednotné
zemědělské družstvo v Malšovicích, Zemědělské družstvo vlastníků Malšovice, Malšovice
č.p. 6, 405 02 Malšovice. takto:
Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru
zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů,
nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a vyčerpávajícím
způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění životního prostředí je
přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D. IV. – „Opatření k prevenci, vyloučení,
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snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou, po jejich
doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné správy, odpovídající a dostatečná.
Provoz zařízení podléhá zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci znečištění. Vzhledem k
tomu, že se jedná o nové zařízení, je provozovatel povinen mít platné integrované povolení před
vydáním stavebního povolení.
Oznámení zpracované v rozsahu přílohy č. 4 zákona, poskytuje nezbytné informace o vlivech
záměru na životní prostředí, se zřetelem na charakter záměru a faktory životního prostředí, které
mohou být provedením záměru ovlivněny. Opatření technického rázu na ochranu jednotlivých
složek životního prostředí jsou v předkládaném oznámení EIA stanoveny pouze rámcově, detailně
budou řešena v projektu, integrovaném povolení či ve fázích zkušebního provozu.
Usnesení č. 24/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obchvat
silnic č. II/240 a č. II/246 v Roudnici nad Labem“, oznamovatele ARTECH spol.s.r.o.,
Stroupežnického 1370, 400 01 Ústí nad Labem. Umístění záměru: kraj Ústecký, obec: Roudnice
nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Obchvat silnic č. II/240 a č. II/246 v Roudnici nad Labem“, oznamovatele
ARTECH spol.s.r.o., Stroupežnického 1370, 400 01 Ústí nad Labem takto:
Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru
zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů,
nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a vyčerpávajícím
způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění životního prostředí je
přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D. IV. – „Opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou, po jejich
doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné správy, odpovídající a dostatečná.
Usnesení č. 25/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba
nového výrobního závodu společnosti C&C Plast s.r.o. Jirkov u Chomutova – redukovaný
záměr“, oznamovatele RHM Projekt, spol. s.r.o., Lhotecká 804, 143 00 Praha 4 - Kamýk.
Umístění záměru: kraj Ústecký, obec Jirkov, k.ú. Jirkov
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Výstavba nového výrobního závodu společnosti C&C Plast s.r.o. Jirkov
u Chomutova – redukovaný záměr“, oznamovatele RHM Projekt, spol. s.r.o., Lhotecká 804,
143 00 Praha 4 – Kamýk takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k
záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí
opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.
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Usnesení č. 26/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Přemístění betonárny Litvínov“ oznamovatele ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 01 Praha 4.
Umístění: kraj Ústecký, obec Litvínov, k.ú. Dolní Litvínov.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Přemístění betonárny Litvínov“ oznamovatele ZAPA beton a.s.,
Vídeňská 495, 142 01 Praha 4 takto:
Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru
zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů,
nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a vyčerpávajícím
způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění životního prostředí je
přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D. IV. – „Opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou, po jejich
doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné správy, odpovídající a dostatečná.
Usnesení č. 27/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Rekonstrukce a rozšíření stávajícího lyžařského areálu Ski Skalky, Vejprty“ oznamovatele Ski
Club Vejprty o.s., Nerudova 132/3, 431 91 Vejprty. Umístění: kraj Ústecký, obec Vejprty, k. ú.
Vejprty.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Rekonstrukce a rozšíření stávajícího lyžařského areálu Ski Skalky,
Vejprty“ oznamovatele Ski Club Vejprty o.s., Nerudova 132/3, 431 91 Vejprty takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k
záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí
opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.
Usnesení č. 28/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Bioplynová stanice Podsedice“ oznamovatele Auto Nehvizdy s.r.o., Pražská 282, 250 81
Nehvizdy. Umístění: kraj Ústecký, obec Podsedice, k. ú. Podsedice.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Bioplynová stanice Podsedice“ oznamovatele Auto Nehvizdy s.r.o.,
Pražská 282, 250 81 Nehvizdy takto:
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Požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí. Předložené oznámení se nepovažuje za dokumentaci a je nutné oznámení
s náležitostmi dle přílohy č. 4 dopracovat tak, aby mohlo nahradit dokumentaci (§ 7 odst. 4
zákona). V dokumentaci požadujeme zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které budou uvedeny v došlých vyjádřeních, a v závěru zjišťovacího
řízení.

Usnesení č. 29/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Hora Sv.
Šebestiána – Pohraniční – výstavba ČS PHM na p.p.č. 136/13“ oznamovatele Palmgas s.r.o.,
Lounských 855/7, 140 00 Praha 4 zastoupeného na základě plné moci JP Engineering s.r.o.,
Horská 833/13, 363 01 Ostrov Umístění: kraj Ústecký, obec Hora Sv. Šebestiána k. ú. Jilmová,
Pohraniční
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Hora Sv. Šebestiána – Pohraniční – výstavba ČS PHM na p.p.č.
136/13“ oznamovatele Palmgas s.r.o., Lounských 855/7, 140 00 Praha 4 zastoupeného na
základě plné moci JP Engineering s.r.o., Horská 833/13, 363 01 Ostrov takto:
Požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí. V dokumentaci požadujeme zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které budou uvedeny v došlých vyjádřeních, a v závěru zjišťovacího
řízení.
Usnesení č. 30/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Reiss
robotics Černovice, rozšíření závodu – III. etapa“, oznamovatele Reiss Robotics ČR spol. s.r.o.,
Černovice 173, 430 01 Chomutov Umístění záměru: kraj Ústecký, obec Černovice, k.ú. Černovice
u Chomutova
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Reiss robotics Černovice, rozšíření závodu – III. etapa“, oznamovatele
Reiss Robotics ČR spol. s.r.o., Černovice 173, 430 01 Chomutov takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k
záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí
opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.
Usnesení č. 31/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Modifikované polyestery –
plné využití výrobní kapacity“ oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Revoluční
1930/86, 400 32 Ústí nad Labem Umístění: Ústecký kraj, obec Ústí nad Labem k. ú. Ústí nad
Labem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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se vyjadřuje
dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k dokumentaci záměru „Modifikované polyestery – plné využití výrobní kapacity“
oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad
Labem takto:
Dokumentace, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení, zahrnuje
připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení.. Posudek musí vyhodnotit všechny připomínky
dotčené veřejnosti a akceptovat oprávněné požadavky orgánů veřejné správy.
Za předpokladu zahrnutí všech podmínek a požadavků obcí a orgánů veřejné správy do návrhu
Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek k předání dokumentace zpracovateli posudku.
Usnesení č. 32/122R/2008
Uzavření „Smlouvy o přístupu do nálezové databáze AOPK ČR“ a revokace usnesení č.
23/119R/2008 ze dne 2. 7. 2008.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
usnesení č. 23/119R/2008 ze dne 2. 7. 2008.

B)

rozhoduje
o uzavření smlouvy dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.

Usnesení č. 33/122R/2008
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.4 (dále jen změna PRVKÚK)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje č. 4, zpracovanou ve smyslu § 4 zák. č. 274/2001, o vodovodech a
kanalizacích, v platném znění, která obsahuje změnu koncepce řešení odkanalizování a
čištění odpadních vod v obcích a místních částech Boleboř – část Orasín a Háj u Duchcova
dle předloženého materiálu. Navržená řešení jsou z technicko – ekonomického hlediska
optimální a změna PRVKÚK jako základního koncepčního materiálu na dobu do roku 2015
přispěje k podpoře investic z dotačních titulů Ústeckého kraje, státního rozpočtu, Fondů ČR
a Evropských fondů.

B)

nedoporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit n avržené změny koncepce řešení odkanalizování a
čištění odpadních vod v místních částech městyse Peruc – Pátek, Radonice nad Ohří a
Stradonice dle předloženého materiálu. Toto navržené řešení není z technicko –
ekonomického hlediska optimální vzhledem k neúměrně vysokému podílu nákladů na
jednoho odkanalizovaného obyvatele a proto tato koncepce není doporučena na změnu
PRVKÚK. Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/4Z/2005 ze dne
20.
4. 2005 požadujeme provedení porovnání reálných variant řešení odkanalizování těchto částí
s cílem nalezení řešení s nižšími investičními náklady. Žadatel bude informován o možnosti
čerpat dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na zpracování tohoto porovnání.

C)

ukládá
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Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit předložení návrhu Změny
PRVKUK ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 3. 9. 2008

Usnesení č. 34/122R/2008
Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje – převod studií a
dokumentací na Severočeské sdružení obcí
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
bezúplatný převod studií a dokumentací vztahujících se k řešení protipovodňových opatření
na drobných vodních tocích Ústeckého kraje uvedených v příloze č. 9 tohoto usnesení v
hodnotě 1 587 757,50 Kč Severočeskému sdružení obcí, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad
Labem, IČ 47324376, v souladu s darovací smlouvou dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh usnesení Zastupitelstvu
Ústeckého kraje.
Termín: 3 . 9. 2008

Usnesení č. 35/122R/2008
Schválení vzoru smlouvy pro vyplacení dotací na hospodaření v lesích za rok 2007
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
vzor „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“ dle přílohy č. 11 tohoto usnesení za účelem
uzavření smluv s těmito subjekty
Ing. arch. Přecechtěl Jindřich, Havlíčkova 71, 602 00 Brno
Černíková Věra, Za Roudnickou Branou 496, 496 Velvary
Dřevák-Lesák s.r.o, Loketská 262/10, 360 06 Karlovy Vary
Dendrom spol. s r.o., Nádražní 81, 27701 Dolní Beřkovice
kterým byla usnesením Rady ÚK č. 38/99R/2007 bod B) přiznána účelová neinvestiční dotace
na hospodaření v lesích
B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
nahradit vzor „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“ schválený pod bodem C)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/23Z/2007 ze dne 19.12.2007 pro subjekt
Město Výsluní, kterému byla citovaným usnesením pod bodem B) přiznána účelová
neinvestiční dotace na hospodaření v lesích, vzorem „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace“ dle přílohy č. 11 tohoto usnesení.

C) ukládá
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Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 3. 9. 2008
Usnesení č. 36/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Novostavba výrobní haly Mayweg a dvou skladovacích hal, Bystřany“, oznamovatele
Kongresové centrum ILF a.s., Pařížská 128, 110 00 Praha 1. Umístění záměru: kraj Ústecký,
obec Bystřany, k.ú.Bystřany.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst.(6) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Novostavba výrobní haly Mayweg a dvou skladovacích hal
Glaverbel, Bystřany“ předloženého oznamovatelem Kongresové centrum ILF a.s.,
Pařížská 128, 110 00 Praha 1, takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k
záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní a zahrnutí
opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.
Usnesení č. 37/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Rekultivace skládky Uhlodehta společnosti UNIPETROL a.s.“ oznamovatele UNIPETROL a.s.,
Klimentská 10, 110 05 Praha 1. Umístění záměru: kraj Ústecký, obec Horní Jiřetín, k.ú. Horní
Jiřetín.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst.(6) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení
záměru „Rekultivace skládky Uhlodehta společnosti UNIPETROL a.s.“ předloženého
oznamovatelem UNIPETROL a.s., Klimentská 10, 110 05 Praha 1, takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k
záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní a zahrnutí
opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do
závěrů zjišťovacího řízení.
Usnesení č. 38/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Rekultivace skládky vápenných kalů u vlečky, vápenných kalů II a skládky tuhého odpadu
společnosti UNIPETROL a.s.“, oznamovatele UNIPETROL a.s., Klimentská 10, 110 05 Praha 1.
Umístění: kraj Ústecký, obec Litvínov, k.ú. Růžodol.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
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dle § 6 odst.(6) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení
záměru „Rekultivace skládek vápenných kalů u vlečky, vápenných kalů II a skládky tuhého
odpadu společnosti UNIPETROL a.s.“ předloženého oznamovatelem UNIPETROL a.s.,
Klimentská 10, 110 05 Praha 1, takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k
záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní a zahrnutí
opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do
závěrů zjišťovacího řízení.
Usnesení č. 39/122R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Rekonstrukce energetiky ENERGY Ústí nad Labem, a.s.“, oznamovatele ENERGY Ústí nad
Labem a.s., Žukovova 100, 400 03 Ústí nad Labem. Umístění: kraj Ústecký, obec Ústí nad
Labem, k.ú. Střekov.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle §6 odst.(6) zákona č.100/2001 Sb., v platném znění o posuzování vlivů na životní
prostředí, k oznámení záměru „Rekonstrukce energetiky ENERGY Ústí nad Labem, a.s.“
předložené oznamovatelem, obchodní firmou ENERGY Ústí nad Labem, a.s., Žukovova
100, 400 03 Ústí n.L. takto:
Oznámení zpracované dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., lze považovat za dokumentaci
za předpokladu, že bude plněn schválený plán snížení emisí podle integrovaného povolení
vydaného dne 21.1.2008 pod č.j. 2233/ŽP/07/IP-158/Tom., předložena roční bilance výroby
tepla a elektrické energie, která bude toto plnění emisních limitů a stropů zaručovat a dále,
že bude splněna i dohoda o výpočtu a návrhu výšky rekonstruovaného komína tak, aby bylo
zajištěno rozptýlení spalin nad výškou inverzní vrstvy v atmosféře.
Usnesení č. 40/122R/2008
Návrhy na poskytnutí dotací FVH ÚK a návrh na změnu termínu dokončení projektu.
Rada Ústeckého kraje po projednání
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 Hrobce, IČO: 00263664
Sídlo: 411 83 Hrobce č.p 14
Projekt: vyhotovení PD stavby „Kanalizace Rohatce – inženýrsko projekční činnost“
Výše dotace: 629 300 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
2. Obec Moldava, IČO: 00266507
Sídlo: 417 81 Moldava č.p. 113
Projekt: realizace stavby „Horní Moldava- rekonstrukce ČOV v obci“
Výše dotace: 1 637 488 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
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3. Obec Boleboř, IČO: 00261815
Sídlo: 431 21 Boleboř č.p. 57
Projekt: vyhotovení PD stavby „Kanalizace, čerpací stanice a ČOV v obci Boleboř“
Výše dotace: 456 330 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
4. Obec Mšené - lázně, IČO: 00264083
Sídlo: Prosek č.p. 174, 411 19 Mšené - lázně
Projekt: vyhotovení PD stavby „Projekt revitalizace močidelského údolí – vybudování 5
rybníků“
Výše dotace: 2 100 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
5. Obec Vrutice, IČO: 00526061
Sídlo: Vrutice č.p. 35, 411 47 Polepy
Projekt: podpora realizace stavby „Vrutice - Svařenice, kanalizace; Vrbice, Vetlá –
splašková kanalizace – výtlak – spoluúčast Vrutice“
Výše dotace: 1 792 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
6. Město Roudnice nad Labem, IČO: 00264334
Sídlo: Karlovo nám. č.p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Projekt: podpora realizace stavby „Podlusky – prodloužení vodovodu a kanalizace“
Výše dotace: 1 153 000 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. 224/2008, uzavřenou s obcí Rtyně nad Bílinou, dodatek č. 1 - změna
termínu dokončení projektu z 30. 6. 2008 na 31. 12. 2008
C)

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

D) ukládá
Ing. Táně Krydlové, pověřené vedením 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
Usnesení č. 41/122R/2008
Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

stanoví
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
Mgr. Janu Lacinovi, řediteli Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Chomutov,
Školní 50, příspěvková organizace, plat od 1. 9. 2008 (platový výměr č. 2133)
Mgr. Věře Bezstarosti, ředitelce Speciální základní školy a Praktické školy, Lovosice,
příspěvková organizace, plat od 1. 9. 2008 (platový výměr č. 2134)
Mgr. Karlu Vackovi, řediteli Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace,
plat od 1. 9. 2008 (platový výměr č. 2137)
Mgr. Zdeňce Němečkové, ředitelce Střední průmyslové školy, Most, Topolová 584,
příspěvková organizace, plat od 1. 9. 2008, (platový výměr č. 2136)
Ing. Václavu Sailerovi, řediteli Středního odborného učiliště technického, Chomutov,
Pražská 702, příspěvková organizace, plat od 1. 9. 2008 (platový výměr č. 2135)
PaedDr. Milanu Vostrému, řediteli Dětského domova a Školní jídelny, Tisá 280,
příspěvková organizace, plat od 1. 9. 2008 (platový výměr č. 2127)

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle předloženého materiálu.
Termín: 31. 8. 2008

Usnesení č. 42/122R/2008
Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

stanoví
1. dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým
krajem odměny za úspěšné plnění pracovních úkolů

příloha č.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

odměna č.
Mgr. Ivana Mastíková
Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace
Mgr. Roman Kroutil
Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace
Mgr. Václav Lešanovský
Gymnázium, Děčín, příspěvková organizace
Mgr. Marie Honzlová
Gymnázium, Podbořany, Komenského 843, příspěvková organizace
PaedDr. Milan Rieger
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková
organizace
PaedDr. Miroslav Řebíček
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace
RNDr. Zdeněk Bergman
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace
Mgr. Marie Sachetová
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O/1
O/2
O/3
O/4
O/5

O/6
O/7
O/8

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

Gymnázium, Duchcov, Masarykova 12, příspěvková organizace
Ing. Jaroslava Mrázová
Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace
Ing. Alfréd Dytrt
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Mgr. Michal Šidák
Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5,
příspěvková organizace
Mgr. Karel Vacek
Gymnázium, Most, Čs. armády 1530, příspěvková organizace
PaedDr. Karel Zdražil
Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková
organizace
Mgr. Josef Moule
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
PaedDr. Hana Kožíšková
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Mgr. Jiří Jedlička
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská
459, příspěvková organizace
Mgr. Petr Praibiš
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková
organizace
Miloš Štyks
Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace
Mgr. Miloslav Mann
Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková
organizace
Ing. Jiří Petrášek
Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková
organizace
Mgr. Ladislav Pokorný
Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12, příspěvková
organizace
Ing. Bohuslav Kuneš
Obchodní akademie, Žatec, Studentská 1354, příspěvková organizace
Mgr. Josef Klusáček
Obchodní akademie, Teplice, Poštovní 3, příspěvková organizace
Ing. Zdeňka Králová
Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Národního odboje 17, příspěvková
organizace
Ing. Roman Jireš
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Ing. Miloslav Bouda
Obchodní akademie generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková
organizace
Ing. Karel Prager
Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné
učiliště, Chomutov, příspěvková organizace
Ing. Jana Poláková
Střední průmyslová škola, Duchcov, Kubicových 2, příspěvková organizace
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29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.

Ing. Vlastimil Klobása
Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková
organizace
Ing. Helena Mudrochová
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará 99, příspěvková
organizace
Ing. František Felcman
Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace
Ing. Josef Šlapák
Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55,
příspěvková organizace
Ing. Ladislav Skřivan
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem,
Resslova 5, příspěvková organizace
PaedDr. Zdeněk Hrdina
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň,
Komenského 562, příspěvková organizace
PaedDr. Bc. Milan Jirsák,
Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6, příspěvková
organizace
PaedDr. Soňa Valušková
Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Volf
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková
organizace
Mgr. Bc. Rudolf Sochor
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov,
příspěvková organizace
Ing. Libor Kunte, Ph.D.
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,
Děčín-Libverda, příspěvková organizace
Ing. Eva Klímová
Střední škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace
Bc. Pavla Matějková
Střední pedagogická škola Johana Heinricha Pestalozziho, Litoměřice,
Komenského 3, příspěvková organizace
Mgr. Pavel Caitaml
Střední škola, Trmice, příspěvková organizace
Petr Sokolář
Střední škola, Děčín XXXI, Vítězství 194, příspěvková organizace
Mgr. Viktor Kolovratník
Střední škola stavební, Louny, Postoloprtská 2636, příspěvková organizace
Ing. Ota Samsony
Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace
Ing. František Hricz
Střední škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková
organizace
PaedDr.Mgr. Alena Poradová
Střední škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006,
příspěvková organizace
Mgr. Jiří Škrábal
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64.

65.

66.

67.

Střední škola technická, Most-Velebudice, Dělnická 21, příspěvková
organizace
Ing. Jaroslava Klimtová
Střední škola textilní, Teplice, příspěvková organizace
Mgr. Irena Koťátková
Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková
organizace
Mgr.Bc. Zdeněk Pešek
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, Alejní 12, příspěvková organizace
Ing. Petr Jakubec
Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166,
příspěvková organizace
PaedDr. Hana Praženicová
Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková
organizace
Mgr. Jan Mareš
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,
příspěvková organizace
Mgr. Milan Soukup
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková
organizace
Mgr. Pavel Valášek
Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky,
příspěvková organizace
Mgr. Bc. Roman Hudec
Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace
PhDr.Mgr. Vítězslav Štefl
Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace
Mgr. Jiří Nekuda
Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace
Mgr. František Bašta
Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400, příspěvková
organizace
Mgr. Jaroslav Mareš
Střední odborná škola, Ústí nad Labem, Stará 100, příspěvková organizace
Mgr. Jaromíra Venclíčková
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková
organizace
Mgr. Jana Férová
Střední odborná škola dopravní a strojírenská, Děčín VI, příspěvková
organizace
PaedDr. Bc. Svatopluk Kubeš
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková
organizace
PaedDr. Ladislav Grössl
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková
organizace
Mgr. Bc. Helena Všetečková
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806, příspěvková organizace
Jiří Dohnal
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82.
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84.

85.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krupka, příspěvková
organizace
Ing. Jiří Marek
Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května
680, příspěvková organizace
Mgr. Simona Vágnerová
Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny,
Osvoboditelů 380, příspěvková organizace
Ing. Alena Přibylová
Střední odborné učiliště služeb , Litvínov-Hamr, Mládežnická 236,
příspěvková organizace
Ing. Václav Sailer
Střední odborné učiliště technické, Chomutov, Pražská 702, příspěvková
organizace
Mgr. Věra Bezstarosti
Praktická škola, Lovosice, Mírová 225, příspěvková organizace
Mgr. Milan Kubík
Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace
Ing. Jan Hodničák
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská
1100, příspěvková organizace
Ing. Jan Vyhnálek
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I, Čs.
armády 10, příspěvková organizace
Ing. Josef Nehyba
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem,
Špindlerova 690, příspěvková organizace
Mgr. Dana Šlechtová
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Teplice,
Kapelní 2, příspěvková organizace
Mgr. Milan Riedl
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad
Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
RNDr. Jana Adamcová
Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie,
Most, Zd. Fibicha 2778, příspěvková organizace
Mgr. Vladimír Šaloun
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J.E.
Purkyně, Most, J.E. Purkyně 272, příspěvková organizace
Ing. Jan Langthaler
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lacina
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50,
příspěvková organizace
PaedDr. Eliška Müllerová
Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ústí nad Labem, Kpt. Jaroše 622,
příspěvková organizace
Mgr. Karel Barbora
Základní škola praktická, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673,
příspěvková organizace
Mgr. Bc. Iveta Krzáková
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Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková
organizace
Mgr. Bohuslava Pavelková
Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková
organizace
Mgr. Anna Bartůňková
Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Karla IV. 34, příspěvková
organizace
Mgr. Marcela Prokůpková
Základní škola praktická, Velké Březno, Zahradní 182, příspěvková
organizace
PaedDr. Jitka Krausová
Základní škola praktická, Libochovice, Komenského 299, příspěvková
organizace
Mgr. Radka Hubálková
Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667,
příspěvková organizace
Mgr. Vladimír Slavík
Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace
PhDr. Mgr. Hana Ajmová
Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340,
příspěvková organizace
Václav Drexler
Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny, Čeňka Zemana
431, příspěvková organizace
Mgr. Alexandr Bednář
Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Alena Heneberková
Základní škola speciální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem
2788, příspěvková organizace
Mgr. Hana Slapničková
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most,
Jana Palacha 1534, příspěvková organizace
Mgr. Jan Preiss
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola,
Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace
Mgr. Eva Bendelová
Speciální základní škola a Praktická škola, Trmice, Fügnerova 22,
příspěvková organizace
Mgr. Věra Bezstarosti
Speciální základní škola, Lovosice, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Roman Stružinský
Speciální základní škola, Děčín IX – Bynov, Teplická 65, příspěvková
organizace
Mgr. Bc. Vladimír Šamša
Speciální základní škola, Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, příspěvková
organizace
Mgr. Monika Kadlecová
Speciální základní škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace
Mgr. Eva Franzová
Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková
organizace
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119.

120.

121.

122.

Mgr. Miroslav Šaloun
Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace
Mgr. Hana Moravcová
Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace
Mgr. Jaroslav Červinka
Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804,
příspěvková organizace
Mgr. Bc. Dagmar Kellnerová
Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela
110, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Vanda Korandová
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská
1331, příspěvková organizace
Mgr. Jaroslav Vyskočil
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín I, 17. listopadu
673/8, příspěvková organizace
Bc. Libuše Houdová
Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Mgr. Jaroslava Kohoutová
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková
organizace
Luděk Šantora
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna,
Dlažkovice 1, příspěvková organizace
Mgr. Blanka Stádníková
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a
Školní družina, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Mgr. Josef Kodydek
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková
organizace
Jana Dykastová
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková
organizace
Mgr. Eva Valentová
Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Mgr. Radovan Konečný
Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková
organizace
PaedDr. Milan Vostrý
Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace
Mgr. Alena Novotná
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková
organizace
Věra Kristlová
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
Bc. Marcela Stützová
Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková
organizace
Hana Řebíková
Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková
organizace
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139.
140.
141.
142.

Mgr. Jitka Pojmanová
Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková
organizace
Marie Kafková
Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace
PaedDr. Hana Ševčíková
Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková
organizace
Mgr. Alena Kuchařová
Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského
491, příspěvková organizace
Bc. Jana Skalová
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková
organizace
Hana Zumrová
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková
organizace
MgA. Vojtěch Haňka
Základní umělecká škola, Děčín IV – Podmokly, Čs. legií 243/29,
příspěvková organizace
Mgr. Pavel Kacafírek
Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková
organizace
Jarmila Šenová
Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace
Šárka Gauseová
Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov, příspěvková
organizace
Jiřina Němcová
Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace
Eva Valtová
Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace
Jan Beneš
Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209,
příspěvková organizace
Karla Herajnová
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4,
příspěvková organizace
Helena Švábová
Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace
Věra Rejmanová
Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková
organizace
Ivana Jägrová
Dům dětí a mládeže, Varnsdorf, Pražská 663, příspěvková organizace
Věra Popelková
Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace
Aleš Perch
Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace
PaedDr. Jan Eichler
Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W. Churchilla 8, příspěvková
organizace
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143.
144.
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146.

Miloslava Kellerová
Dům dětí a mládeže, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
Mgr. Milan Märc
Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140, příspěvková organizace
Mgr. Eva Hrbáčková
Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, příspěvková
organizace
Mgr. Marie Šťastná
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice, příspěvková organizace

O/143
O/144
O/145

O/146

2 . dle ust. § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, odměnu při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní
důchod
147.

Ing. Jaroslava Mrázová
Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace

O/147

B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle předloženého materiálu.
Termín: 30. 8. 2008
Usnesení č. 43/122R/2008
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
A ) rozhodla
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
o změně zřizovacích listin příspěvkových organizací
1.

č.j. 101/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvková organizace, IČ: 47792931, sídlo: Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, PSČ:
431 51
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině s účinností od 6. 8. 2008

2.

č.j. 105/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562,
příspěvková organizace, IČ: 61342637, sídlo: Kadaň, Komenského 562, PSČ: 432 01
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině s účinností od 6. 8. 2008

3.

č.j. 145/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace, IČ: 47274654, sídlo: Děčín – Libverda, Českolipská 123,
PSČ: 405 02
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině s účinností od 6. 8. 2008

4.

č.j. 147/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČ:
00556807, sídlo: Děčín IV, Ruská 147, PSČ: 405 02
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dodatkem č. 16 ke zřizovací listině s účinností od 6. 8. 2008
5.

č.j. 152/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Školní statek, Děčín - Libverda, Benešovská 76, příspěvková organizace, IČ:
00081663, sídlo: Děčín – Libverda, Benešovská 76, PSČ: 405 01
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině s účinností od 6. 8. 2008

6.

č.j. 158/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková
organizace, IČ: 63155931, sídlo: Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, PSČ: 407 21
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008

7.

č.j. 194/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna,
Dlažkovice 1, příspěvková organizace, IČ: 46773690, sídlo: Třebívlice, Dlažkovice 1, PSČ:
411 15
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině s účinností od 6. 8. 2008

B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci tohoto usnesení v části A).
Termín: 31. 8. 2008
Usnesení č. 44/122R/2008
Změny ve školských radách škol zřizovaných Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
1. a) o změně názvu školské rady z původního názvu Školská rada Středního odborného
učiliště služeb, Litvínov – Hamr, Mládežnická 236, na nový název: Školská rada Střední
odborné školy, Litvínov - Hamr
b) o změně zřizovací listiny Školské rady Středního odborného učiliště služeb, Litvínov –
Hamr, Mládežnická 236, dodatkem č. 1 ke zřizovací listině dle předloženého materiálu
2. a) o změně názvu školské rady z původního názvu Školská rada Středního odborného
učiliště technického, Chomutov, Pražská 702, na nový název: Školská rada Střední školy
technické a automobilní Chomutov
b) o změně zřizovací listiny Školské rady Středního odborného učiliště technického,
Chomutov, Pražská 702, dodatkem č. 1 ke zřizovací listině dle předloženého materiálu
3. a) o změně názvu školské rady z původního názvu Školská rada Střední školy technické,
Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703 na nový název: Školská rada Střední průmyslové školy
technické, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703
b) o změně zřizovací listiny Školské rady Střední školy technické, Varnsdorf, Karolíny
Světlé 2703, dodatkem č. 2 ke zřizovací listině dle předloženého materiálu
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B)

zrušuje
1.
Školskou radu Gymnázia, Bílina, Břežánská 9
2.
Školskou radu Gymnázia, Most, Čs. armády 1530
3.
Školskou radu Střední školy zdravotnické při Vyšší odborné škole zdravotnické a
Střední škole zdravotnické, Teplice, Kapelní 2
4.
Školskou radu Vyšší odborné školy zdravotnické při Vyšší odborné škole
zdravotnické a Střední škole zdravotnické, Teplice, Kapelní 2
5.
Školskou radu Střední školy zdravotnické při Vyšší odborné škole zdravotnické a
Střední škole zdravotnické, Ústí nad Labem, Palachova 35
6.
Školskou radu Vyšší odborné školy zdravotnické při Vyšší odborné škole
zdravotnické a Střední škole zdravotnické, Ústí nad Labem, Palachova 35
7.
Školskou radu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Krupka
8.
Školskou radu Střední školy stavební, Teplice
9.
Školskou radu Střední školy textilní, Teplice
10. Školskou radu Střední školy obchodu a služeb, Teplice, Alejní 12
11. Školskou radu Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12
12. Školskou radu Střední zdravotnické školy, Rumburk, Františka Nohy 6
13. Školskou radu Speciální základní školy při Speciální základní škole a Speciální
mateřské škole, Děčín I, 17. listopadu 673/8
14. Školskou radu Speciální základní školy, Děčín IX – Bynov, Teplická 65
15. Školskou radu Praktické školy, Lovosice, Mírová 225
16. Školskou radu Speciální základní školy, Lovosice
17. Školskou radu Základní školy praktické, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673
18. Školskou radu Speciální základní školy, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113
ke dni 31. 8. 2008. Zřizovací listiny školských rad č.j. ŠR 55/2005, ŠR 67/2005, ŠR 60/2005,
ŠR 120/2005, ŠR 40/2005, ŠR 119/2005, ŠR 63/2005, ŠR 65/2005, ŠR 66/2005, ŠR 64/2005,
ŠR 93/2005, ŠR 101/2005, ŠR 22/2005, ŠR 18/2005, ŠR 117/2005, ŠR 26/2005, ŠR 20/2005,
ŠR 23/2005 pozbývají platnosti dnem 31. 8. 2008.

C)

odvolává
1.
pana Reného Štěpánka a pana Radima Pecháčka z funkce členů Školské rady
Gymnázia, Bílina, Břežánská 9, ke dni 31. 8. 2008
2.

pana Ing. Martina Strakoše a pana Václava Janouta z funkce členů Školské rady
Gymnázia, Most, Čs. armády 1530, ke dni 31. 8. 2008

3.

paní Jitku Hanouskovou a pana Petra Hampejse z funkce členů Školské rady Střední
školy zdravotnické při Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické,
Teplice, Kapelní 2, ke dni 31. 8. 2008

4.

pana MUDr. Petra Hubáčka z funkce člena Školské rady Vyšší odborné školy
zdravotnické pří Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické.
Teplice, Kapelní 2, ke dni 31. 8. 2008

5.

paní Mgr. Ludislavu Poupalovou a paní Mgr. Olgu Ramešovou z funkce členů
Školské rady Střední školy zdravotnické při Vyšší odborné škole zdravotnické
a
Střední škole zdravotnické, Ústí nad Labem, Palachova 35, ke dni 31. 8. 2008
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D)

6.

paní Mgr. Ivu Johnovou z funkce člena Školské rady Vyšší odborné školy
zdravotnické při Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické, Ústí
nad Labem, Palachova 35, ke dni 31. 8. 2008

7.

pana JUDr. Karla Součka a paní MUDr. Jiřinu Veličkovou z funkce členů Školské
rady Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Krupka, ke dni 31. 8. 2008

8.

pana Ing. Petra Blahuše a pana Ing. Jaroslava Hudce z funkce členů Školské rady
Střední školy stavební, Teplice, ke dni 31. 8. 2008

9.

pana Rudolfa Průšu a paní Mgr. Janu Kopeckou z funkce členů Školské rady Střední
školy textilní, Teplice, ke dni 31. 8. 2008

10.

pana Mgr. Pavla Uhříka a pana Jiřího Voborského z funkce členů Školské rady Střední
školy obchodu a služeb, Teplice, Alejní 12, ke dni 31. 8. 2008

11.

pana Ing. Ivana Strakoše a paní Helenu Charvátovou z funkce členů Školské rady
Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12, ke dni 31. 8 . 2008

12.

pana Petra Dúbravce a pana Radka Engla z funkce členů Školské rady Střední
zdravotnické školy, Rumburk, Františka Nohy 6, ke dni 31. 8. 2008

13.

paní Mgr. Miloslavu Sobotkovou z funkce člena Školské rady Speciální základní školy
při Speciální základní škole a Speciální mateřské škole, Děčín I, 17. listopadu 673/8, ke
dni 31. 8. 2008

14.

paní Mgr. Miloslavu Sobotkovou z funkce člena Školské rady Speciální základní školy,
Děčín IX – Bynov, Teplická 65, ke dni 31. 8. 2008

15.

pana Mgr. Jana Preisse z funkce člena Školské rady Praktické školy, Lovosice, Mírová
225, ke dni 31. 8. 2008

16.

pana Libora Procházku z funkce člena Školské rady Speciální základní školy, Lovosice,
ke dni 31. 8. 2008

17.

paní Mgr. Annu Černou z funkce člena Školské rady Základní školy praktické,
Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673, ke dni 31. 8. 2008

18.

pana Mgr. Romana Stružinského z funkce člena Školské rady Speciální základní školy,
Česká Kamenice, Jakubské nám. 113

zřizuje
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
ke dni 1. 9. 2008 školské rady při školách zřizovaných Ústeckým krajem s počtem členů
následovně:
1. Školská rada Podkrušnohorského gymnázia, Most
počet členů školské rady

34

9

2. Školská rada Střední školy zdravotnické při Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední
škole zdravotnické, Ústí nad Labem, Palachova 35
počet členů školské rady
6
3. Školská rada Vyšší odborné školy zdravotnické při Vyšší odborné škole zdravotnické
Střední škole zdravotnické, Ústí nad Labem, Palachova 35
počet členů školské rady
3
4. Školská rada Střední školy stavební, Teplice
počet členů školské rady

9

5. Školská rada Střední školy obchodu a služeb, Teplice
počet členů školské rady

6

a

6. Školská rada Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Rumburk
počet členů školské rady
6
7. Školská rada Speciální základní školy při Speciální základní škole a Speciální mateřské
škole, Děčín
počet členů školské rady
3
8. Školská rada při Speciální základní škole a Praktické škole, Lovosice
počet členů školské rady
3
9. Školská rada Speciální základní školy, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113
počet členů školské rady
3
E)

vydává
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2008 zřizovací listinu:
1. Školské rady Podkrušnohorského gymnázia, Most, č. zřizovací listiny ŠR 132/2008
2. Školské rady Střední školy zdravotnické při Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední
škole zdravotnické, Ústí nad Labem, Palachova 35, č. zřizovací listiny ŠR 133/2008
3. Školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické při Vyšší odborné škole zdravotnické a
Střední škole zdravotnické, Ústí nad Labem, Palachova 35, č. zřizovací listiny ŠR
134/2008
4. Školské rady Střední školy stavební, Teplice, č. zřizovací listiny: ŠR 135/2008
5. Školské rady Střední školy obchodu a služeb, Teplice, č. zřizovací listiny: ŠR 136/2008
6. Školské rady Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Rumburk, č. zřizovací
listiny: 137/2008
7. Školské rady Speciální základní školy při Speciální základní škole a Speciální mateřské
škole, Děčín, č. zřizovací listiny: ŠR 138/2008
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8. Školské rady při Speciální základní škole a Praktické škole, Lovosice, č. zřizovací listiny:
ŠR 139/2008
9. Školské rady Speciální základní školy, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113,
zřizovací listiny: ŠR 140/2008

č.

dle přílohy č. 12 tohoto usnesení
F)

jm enuje
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, členy školských rad následovně:
1. Školská rada Podkrušnohorského gymnázia, Most:
a) Ing. Miroslav Vacek, Tylova 194/17, 418 01 Bílina
b) Ing. Martin Strakoš, J. Ježka 168, 434 01 Most
c) Ing. Aleš Konopásek, A. Sochora 2834, 434 01 Most
2. Školská rada Střední školy zdravotnické při Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední
škole zdravotnické, Ústí nad Labem, Palachova 35
a)
Mgr. Ludislava Poupalová, Újezd 311, 400 02 Ústí nad Labem
b)
Mgr. Olga Ramešová, Leknínová 268, 403 40 Ústí nad Labem
3. Školská rada Vyšší odborné školy zdravotnické při Vyšší odborné škole zdravotnické a
Střední škole zdravotnické, Ústí nad Labem, Palachova 35
a) Mgr. Iva Johnová, Dukelských Hrdinů 763/2b, 400 01 Ústí nad Labem
4. Školská rada Střední školy stavební, Teplice
a) Ing. Jaroslav Hudec, Vančurova 2497/1, 415 01 Teplice
b) Ing. Petr Blahuš, Dlouhá 109/41, 415 01 Teplice
c) Ing. Jiří Sém, Na příkopě 87, 417 41 Krupka 3
5. Školská rada Střední školy obchodu a služeb, Teplice
a) Mgr. Pavel Uhřík, Otakarova 4, 415 01 Teplice
b) Jiří Voborský, Sadová 1161/4, 419 01 Duchcov
6. Školská rada Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Rumburk
a) Petr Dúbravec, Spojovací 369/5, 408 01 Rumburk
b) Ing. Ivan Strakoš, U Viaduktu 688, 407 79 Mikulášovice
7. Školská rada Speciální základní školy při Speciální základní škole a Speciální mateřské
škole, Děčín
a) Mgr. Miloslava Sobotková, Větrná 70/6, 405 02 Děčín
8. Školská rada při Speciální základní škole a Praktické škole, Lovosice
a) Mgr. Jan Preiss, Pod Vinicí 1147/11, 410 02 Lovosice
9. Školská rada Speciální základní školy, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113
a) Mgr. Roman Stružinský, Jindřichova 134, 405 05 Děčín 9
s účinností od. 1. 9. 2008.
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G) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A), B), C), D), E), F) tohoto usnesení.
Termín: 30. 8. 2008
Usnesení č. 45/122R/2008
Změna v usnesení Rady Ústeckého kraje č. 28/104R/2008 ze dne 13. 2. 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se změnou v usnesení Rady Ústeckého kraje č. 28/104R/2008 ze dne 13. 2. 2008 takto:
Projekt č. 94 - z původního:
žadatel: Sportovní klub policie SEVER Ústí nad Labem
IČ: 44226306
sídlo: Sportovní hala, Stříbrnická 3131/9, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu: 39.ročník mezinárodního turnaje v boxu "GRAND PRIX 2008"
změna na:
žadatel: Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení
IČ: 44226306
sídlo: sportovní areál SKP Sever, Bělehradská 2992/41, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu: 39.ročník mezinárodního turnaje v boxu "GRAND PRIX 2008"

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008

Usnesení č. 46/122R/2008
Dotační program: „Sport a volný čas 2008“ - zrušení části usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 28/104R/2008 ze dne 13. 2. 2008 v bodech 81. a 89. přílohy 5 o poskytnutí
neinvestiční dotace těmto osobám:
81. žadatel: HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM
IČ: 44227116
sídlo: Masarykova 232, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 150 000,- Kč
název projektu: Mezinárodní turnaj v ledním hokeji
89. žadatel: FbC Ústí nad Labem, o.s.
IČ: 26665379
sídlo: Masarykova 245, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 50 000,- Kč
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název projektu: Účast na florbalovém turnaji ve Švédsku - FALUN (VIKING LINE
CUP)
Usnesení č. 47/122R/2008
Dotační program: „Sport a volný čas 2008“ - schválení návrhu dodatku ke smlouvě
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
1. návrh dodatku ke smlouvě č. 916/2008/SMT-77 ze dne 27. 5. 2008 o poskytnutí
neinvestiční dotace (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Sport a volný čas
2008“ v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, na projekt osobě:
příjemce dotace: Moldava – Srdce Krušných hor o.s.
IČ: 27042294
sídlo: Moldava 6, 417 81 Moldava
2. návrh dodatku ke smlouvě č. 802/2008/SMT-95 ze dne 20. 5. 2008 o poskytnutí
neinvestiční dotace (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Sport a volný čas
2008“ v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, na projekt osobě:
příjemce dotace: KONTAKT 97
IČ: 68435142
sídlo: U Chemičky 7, 400 01 Ústí nad Labem
3. návrh dodatku ke smlouvě č. 1091/2008/SMT-107 ze dne 9. 7. 2008 o poskytnutí
neinvestiční dotace (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Sport a volný čas
2008“ v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, na projekt osobě:
příjemce dotace: FK Mlékojedy 2005
IČ: 70693455
sídlo: 412 01 Litoměřice, Mlékojedy čp. 41

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje s c h v á l i t
návrh dodatku ke smlouvě č. 840/2008/SMT-101 ze dne 22. 5. 2008 o poskytnutí
neinvestiční dotace (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Sport a volný čas
2008“ na projekt městu:
žadatel: Město Varnsdorf
IČ: 00261718
sídlo: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

C)

ukládá
1. Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 19. 9. 2008
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2. Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 3. 9. 2008
Usnesení č. 48/122R/2008
Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje r o z h o d n o u t :
1. o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje:
• statutárnímu městu Chomutov ve výši 77 800,- Kč pro:
Základní škola Chomutov Kadaňská 2334, ve výši 20 500,-Kč,
Základní škola Chomutov Havlíčkova 3675, ve výši 29 500,- Kč,
Základní škola Chomutov Školní 1480, ve výši 16 000,- Kč,
Základní škola Chomutov Zahradní 5265, ve výši 11 800,- Kč,
• statutárnímu městu Děčín ve výši 13 000,- Kč pro:
Základní škola Děčín IV., Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace,
• městu Klášterec ve výši 15 000,- Kč pro:
Základní školu Klášterec nad Ohří, Školní 119, okres Chomutov,
• městu Litoměřice ve výši 17 500,- Kč pro:
Základní škola Litoměřice Na Valech 53,
• obci Povrly ve výši 7 000,- Kč pro:
Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková
organizace,
• městu Štětí ve výši 20 800,- Kč pro:
Základní škola Štětí, Školní 559, okr. Litoměřice,
• statutárnímu městu Teplice v výši 15 200,- Kč pro:
Základní škola Teplice, Edisonova 1732,
• statutárnímu městu Ústí nad Labem ve výši 85 500,-Kč
Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace ve výši
13 000,-Kč,
Základní škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace, ve výši 12 000,Kč,
Základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace, ve
výši 60 500,- Kč,
v rámci Programu aktivního života PAŽIT.
2. o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 16 500,- Kč soukromé škole:
• Střední odborná škola InterDACT s.r.o., Most, Pionýrů 2806,
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v rámci Programu aktivního života PAŽIT.
B) souhlasí
s poskytnutím příspěvku zřizovatele pro rok 2008 ve výši 13 000,- Kč pro příspěvkovou
organizaci:
• Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166,
příspěvková organizace,
v rámci Programu aktivního života PAŽIT.
C) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 3. 9. 2008
Usnesení č. 49/122R/2008
Změny v rejstříku škol a školských zařízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se změnami v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem dle přílohy
č. 13 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2008

Usnesení č. 50/122R/2008
Hotelová škola Teplice, příspěvková organizace - odvod finančních prostředků z investičního
fondu do rozpočtu zřizovatele
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhodla
o odvodu z investičního fondu Hotelové školy, Teplice, Smetanovo náměstí 786, příspěvkové
organizace v roce 2008, ve výši 700 tis. Kč, ve prospěch zřizovatele.
Usnesení č. 51/122R/2008
Změna závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz, pro rok 2008, pro příspěvkové organizace:
1.

2.
3.

Speciální základní škola, Děčín – Bynov, Teplická 35, příspěvková organizace, ve
výši 206 tis. Kč na celkový objem 940 tis. Kč, na vybavení speciálního
pedagogického centra
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, ve výši 279 tis. Kč na
celkový objem 2 140 tis. Kč, na vymalování školy
Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace, ve výši
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4.

5.

6.
7.

356 tis. Kč na celkový objem 2 572 tis. Kč, na opravu budovy
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, T. G. Masaryka
580, příspěvková organizace, ve výši 450 tis. Kč na celkový objem 3 583 tis. Kč, na
vybavení nových učeben
Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště,
Chomutov, Černovická 2901, příspěvková organizace, ve výši 45 tis. Kč na celkový
objem 15 288 tis. Kč, na chemický postřik porostů
Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace, ve výši
170 tis. Kč na celkový objem 1 928 tis. Kč, na vymalování 1. nadzemního podlaží
Střední škola stavební, Fr. Šrámka 1350, Teplice, příspěvková organizace, ve výši
2 922 tis. Kč na celkový objem 9 702 tis. Kč, na úpravu administrativního systému –
PC sítě v rámci sloučení a na náklady vznikající z důvodu změny vlastníka
pronajatých prostor - areál Žalany.

B)

nesouhlasí
se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz, pro rok 2008, pro Dětský domov, Základní
školu praktickou, Praktickou školu a Školní jídelnu, Dlažkovice 1, příspěvkovou organizaci,
ve výši 10 tis. Kč na celkový objem 5 063 tis. Kč, na neinvestiční náklady za žáky
navštěvující ZŠ, dle zákona č. 561/2004 Sb.

Usnesení č. 52/122R/2008
Souhlas s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu a změna závazného
ukazatele – investiční účelový příspěvek zřizovatele pro rok 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
1.
s použitím prostředků rezervního fondu, ve výši 1 180 tis. Kč k posílení
investičního fondu Obchodní akademie, Střední odborné školy gastronomie a
Středního odborného učiliště, Chomutov, Černovická 2901, příspěvkové
organizace, na vybavení svářečské dílny a odborného pracoviště a na nákup
interaktivních tabulí (3 ks) a zahradní techniky.
2.
s použitím prostředků rezervního fondu, ve výši 195 tis. Kč k posílení investičního fondu
Základní školy profesora Zdeňka Matějčka, Most, Z. Štěpánka 340, příspěvkové
organizace, na dofinancování nákupu jazykové a čtecí laboratoře.
B) stanovuje
závazný ukazatel – investiční účelový příspěvek, pro rok 2008, pro příspěvkové organizace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková
organizace, ve výši 985 tis. Kč, na zateplení části obvodového pláště domova mládeže.
Speciální základní škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace, ve výši 445 tis.
Kč, na nákup schodišťové plošiny.
Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Z. Štěpánka 340, příspěvková
organizace, ve výši 406 tis. Kč, na nákup jazykové a čtecí laboratoře.
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková
organizace, ve výši 412 tis. Kč, na adaptaci prostor dílny na učebnu.
Střední průmyslová škola, Duchcov, Kubicových 2, příspěvková organizace, ve výši 120
tis. Kč, na nákup univerzálního stroje do školní kuchyně.
Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, Zámecká 1, příspěvková organizace, ve výši
650 tis. Kč, na opravu komínů.
Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště,
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Chomutov, Černovická 2901, příspěvková organizace, ve výši 1 062 tis. Kč, na opravu
střechy se zateplením.
Usnesení č. 53/122R/2008
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009 – schválení a vyhlášení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit a vyhlásit
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009 dle přílohy č. 14 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 3. 9. 2008
Usnesení č. 54/122R/2008
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji na rok 2009 – schválení a vyhlášení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit a vyhlásit
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji na rok 2009 dle přílohy č. 15 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 3. 9. 2008
Usnesení č. 55/122R/2008
Projekt „Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří – cesta ke
světovému dědictví UNESCO“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
účast Ústeckého kraje v projektu „Středoevropská kulturní krajina Montanregion
Erzgebirge/Krušnohoří – cesta ke světovému dědictví UNESCO“ ve funkci lead partnera
v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, s finančním podílem spolufinancování ve výši 240 tis. Kč a
celkovými předfinancovatelnými náklady projektu 1 600 tis. Kč

B) ukládá
PhDr. Petru Novákovi, CSc., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zajistit výkon
činností souvisejících s účastí kraje v projektu a uplatnit finanční prostředky na
spolufinancování a celkové předfinancování tohoto projektu u odboru evropských projektů.
Termín: 31. 12. 2010
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Usnesení č. 56/122R/2008
Změna závazných ukazatelů v usnesení Rady ÚK č. 46/108R/2008 Rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku žadatelům podle "Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje - 2008" a v usnesení Rady ÚK č. 28/109R/2008 Dotační program na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje - 2008 - schválení dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit
1. návrh změny závazného ukazatele – jméno příjemce dotace – položky č. 3 části B)
usnesení č. 28/109R/2008: z původního „Václav Přibyl“ na nově „Vladimír Přibyl“.
2. návrh změny závazného ukazatele – spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či
obnově kulturní památky ve výši min 30 % skutečných celkových nákladů včetně DPH –
položky č. 14 části B) usnesení č. 46/108R/2008: Žernosecké vinařství s.r.o., oprava
viničních domků – Mariánská, Kostelní, Malá a Velká Vendule, z původní: „včetně DPH“
na nově „bez DPH“.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 3. 9. 2008
Usnesení č. 57/122R/2008
Odměna za archeologický nález
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s poskytnutím odměny za archeologický nález dle § 23 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, panu Petru Krézlovi, nar. 9.12.1979, bytem
Pionýrů 1694, 431 11 Jirkov, ve výši 5 700,- Kč.

B) ukládá
PhDr. Petru Novákovi, CSc., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 10. 2008
Usnesení č. 58/122R/2008
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009 - schválení a
vyhlášení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit a vyhlásit
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009 dle
příloh č. 16 - 18 tohoto usnesení.
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B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 3. 9. 2008
Usnesení č. 59/122R/2008
Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru
kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

stanoví
1. Odměnu pro Ing. Aleše Brožka, ředitele Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad
Labem, příspěvkové organizace, dle návrhu č. 1
2. Odměnu pro Mgr. Milana Rosenkrance, ředitele Oblastního muzea v Děčíně,
příspěvkové organizace, dle návrhu č. 2
3. Odměnu pro Ing. Stanislava Děda, ředitele Oblastního muzea v Chomutově,
příspěvkové organizace, dle návrhu č. 3
4.

Odměnu pro PhDr. Jana Štíbra, ředitele Severočeské galerie výtvarného umění v
Litoměřicích, příspěvkové organizace, dle návrhu č. 4

5.

Odměnu pro PhDr. Miroslavu Hlaváčkovou za období, kdy vykonávala funkci
ředitelky Galerie moderního umění v Roudnici na Labem, příspěvkové organizace, dle
návrhu č. 5
6. Odměnu pro Mgr. Evu Štíbrovou, ředitelku Oblastního muzea v Litoměřicích,
příspěvkové organizace, dle návrhu č. 6
7. Odměnu pro PhDr. Alici Štefančíkovou, ředitelku Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvkové organizace, dle návrhu č. 7
8. Odměnu pro PhDr. Bedřicha Štaubera, ředitele Oblastního muzea v Lounech,
příspěvkové organizace, dle návrhu č. 8
9. Odměnu pro Petra Svobodu, ředitele Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové
organizace, dle návrhu č. 9
10. Odměnu pro PhDr. Libuši Pokornou, ředitelku Oblastního muzea v Mostě, příspěvkové
organizace, dle návrhu č. 10
11. Odměnu pro PhDr. Dušana Špičku, ředitele Regionálního muzea v Teplicích,
příspěvkové organizace, dle návrhu č. 11
12. Odměnu pro Vlastimila Buchteleho, ředitele Severočeské hvězdárny a planetária v
Teplicích, příspěvkové organizace, dle návrhu č. 12
B) ukládá
PhDr. Petru Novákovi, CSc., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 1. 10. 2008
Usnesení č. 60/122R/2008
Stanovení odměny řediteli Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

stanoví
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odměnu pro Mgr. Jana Blažka, ředitele Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech,
v.v.i. dle předloženého materiálu.
B)

ukládá
PhDr. Petru Novákovi, CSc., vedoucímu odboru kultury a památkové péče zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 1. 10. 2008

Usnesení č. 61/122R/2008
Statut a jednací řád komise Ústeckého kraje pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných
záměrů v oboru archeologie, jmenování členů hodnotící komise a přijímací komise Ústeckého
kraje k převzetí návrhů výzkumných záměrů v oboru archeologie
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
I. Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí ve
věci schválení statutu a jednacího řádu komise Ústeckého kraje pro hodnocení návrhů
nebo výsledků výzkumných záměrů v oboru archeologie, jmenování členů této hodnotící
komise a jmenování přijímací komise Ústeckého kraje k převzetí návrhů výzkumných
záměrů v oboru archeologie.
II.Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit:
a) Statut komise Ústeckého kraje pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných
záměrů v oboru archeologie dle přílohy č. 19 tohoto usnesení
b) Jednací řád komise Ústeckého kraje pro hodnocení návrhů nebo výsledků
výzkumných záměrů v oboru archeologie dle přílohy č. 20 tohoto usnesení
III. Zastupitelstvu Ústeckého kraje jmenovat,
a)

v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a
vývoje , ve znění pozdějších předpisů, a s ustanovením § 8 nařízení vlády č.
462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění pozdějších předpisů, 5 člennou
hodnotící komisi Ústeckého kraje pro hodnocení návrhů nebo výsledků
výzkumných záměrů v oboru archeologie ve složení
1. Radek Vonka, Ústecký kraj - poskytovatel
2. JUDr. Zděnek Lavička, Ústecký kraj - poskytovatel
3. Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., Ústav pro pravěk a ranou dobu
dějinnou Filosofické fakulty University Karlovy, Celetná 20, 116 36
Praha 1
4. Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc., Archeologický ústav Akademie věd
ČR Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1- Malá Strana
5. PhDr. Michal Lutovský, Ústav archeologické památkové péče středních
Čech Praha, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10

b) v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a
vývoje, ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 7 nařízení vlády č.
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462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění pozdějších předpisů, 3 člennou
přijímací komisi Ústeckého kraje k převzetí návrhů výzkumných záměrů v oboru
archeologie a jejich evidenci ve složení:
1. PhDr. Petr Novák, CSc., Krajský úřad Ústeckého kraje
2. Mgr. Adam Šrejber, Krajský úřad Ústeckého kraje
3. Ing. Ivanka Tulisová, Krajský úřad Ústeckého kraje
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit materiál Zastupitelstvu
Ústeckého kraje.
Termín: 3. 9. 2008
Usnesení č. 62/122R/2008
Náležitosti a kriteria hodnocení návrhu výzkumného záměru s předpokládaným zahájením od 1.
1. 2010
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje

A)

I. Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o
náležitostech předložení návrhu výzkumného záměru ve smyslu ustanovení § 27
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, z veřejných prostředků a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) ve
znění pozdějších předpisů, a o kriteriích hodnocení návrhu výzkumného záměru.
II. Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit
1. Náležitosti pro předložení návrhu výzkumného záměru s předpokládaným
zahájením od 1. 1. 2010 dle předloženého materiálu
2. Kriteria hodnocení návrhu výzkumného záměru s předpokládaným
zahájením od 1. 1. 2010 dle předloženého materiálu
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit materiál Zastupitelstvu
Ústeckého kraje.
Termín: 3. 9. 2008

Usnesení č. 63/122R/2008
Rozpočtová opatření č. 7/2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
A)
1)

rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 399 976 tis. Kč na
celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 636 303 tis. Kč:
zvýšení o částku 34 429 tis. Kč
příjmy
daň z příjmů právnických osob - zvýšení o částku 34 429 tis. Kč
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výdaje
odbor ekonomický – UZ 32 – zvýšení o částku 34 429 tis. Kč (rezerva na propad
v příjmech)
2)

zvýšení o částku 9 697 tis. Kč
příjmy
odvody příspěvkových organizací – UZ 11 - zvýšení o částku 9 498 tis. Kč
příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku – zvýšení o částku 199 tis. Kč
kapitálové výdaje
oblast sociálních věcí a zdravotnictví – UZ 11 – zvýšení o částku 9 498 tis. Kč
následovně:
§

Ústav sociální péče Stará Oleška – zvýšení o částku 2 500 tis. Kč v rámci
investiční akce „REKO kuchyně“

§

Centrum sociální pomoci Litoměřice – zvýšení o částku 6 998 tis. Kč
v rámci investiční akce „REKO kuchyně (PD) + dokumentace“

oblast majetková – zvýšení o částku 199 tis. Kč - obnova vozového parku
3)

zvýšení o částku 40 961 tis. Kč
příjmy
příjmy z úroků - zvýšení o částku 40 961 tis. Kč
běžné výdaje:
odbor kancelář hejtmana, Havarijní fond ÚK – zvýšení o částku 1 000 tis. Kč
odbor ekonomický – UZ 31 - zvýšení o částku 16 500 tis. Kč (rezerva na havárie,
mimořádné události a nepředvídatelné výdaje)
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 20 000 tis. Kč (rezerva na
případný odpis pohledávek příspěvkových
organizací v oblasti školství)
kapitálové výdaje:
oblast kancelář hejtmana, Fond hejtmana ÚK – zvýšení o částku 3 000 tis. Kč
oblast životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství ÚK – zvýšení o
částku 461 tis. Kč

4)

zvýšení o částku 227 tis. Kč
příjmy
přijatá vratka transferu – UZ 13 404 - zvýšení o částku 227 tis. Kč

výdaje
odbor regionálního rozvoje – UZ 13 404 –
5)

zvýšení o částku 227 tis. Kč (rezerva)

zvýšení o částku 134 tis. Kč
příjmy
přijatá vratka transferu – UZ 65 - zvýšení o částku 134 tis. Kč
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běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje ÚK – UZ 17 778 – zvýšení o částku 96 tis. Kč
vratka finančních prostředků do
státního rozpočtu
kapitálové výdaje
oblast regionálního rozvoje, Fond rozvoje ÚK – UZ 65 - zvýšení o částku 38 tis. Kč
vrácení finančních prostředků
v
rámci
programu GS 1.1. Regionální podpora
podnikání
pro
malé
a
střední
podnikatele Ústeckého kraje (rezerva)
6)

zvýšení o částku 107 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 107 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 107 tis. Kč na úhradu
pojistného plnění pro příspěvkové organizace
zřizované Ústeckým krajem:
§
§
§
§
§
§

7)

Základní škola praktická Ústí nad Labem – Neštěmice, příspěvková
organizace – zvýšení o částku 47 tis. Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem,
příspěvková organizace – zvýšení o částku 23 tis. Kč
Gymnázium Litvínov, příspěvková organizace – zvýšení o částku 18 tis. Kč
Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné
učiliště Chomutov, příspěvková organizace – zvýšení o částku 10 tis. Kč
Střední odborná škola dopravní a strojírenská, Děčín IV, příspěvková
organizace – zvýšení o částku 6 tis. Kč
Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova ulice, Ústí nad Labem – zvýšení
o částku 3 tis. Kč

zvýšení o částku 11 tis. Kč
příjmy
příjmy za stravenky – UZ 263 - zvýšení o částku 11 tis. Kč
výdaje
odbor kancelář hejtmana - zvýšení o částku 11 tis. Kč (ostatní služby)

8)

zvýšení o částku 956 tis. Kč
příjmy
přijaté nekapitálové příspěvky – zvýšení o částku 956 tis. Kč (přeúčtování cestovného a
mezd z r. 2007, přeúčtování projektové dokumentace)
výdaje
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 901 tis. Kč (rezerva)
odbor ekonomický – UZ 31 – zvýšení o částku 55 tis. Kč (rezerva na havárie, mimořádné
události a nepředvídatelné výdaje)

9)

zvýšení o částku 216 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 17 425 - zvýšení o částku 216 tis. Kč
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výdaje
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 216 tis. Kč (rezerva odboru KR)
10) zvýšení o částku 5 444 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 17 412 - zvýšení o částku 2 185 tis. Kč
– UZ 17 453 - zvýšení o částku 3 259 tis. Kč
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje
- UZ 61 - zvýšení o částku 3 499 tis. Kč na realizaci SROP GS 4.1.2 - Podpora rozvoje
služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji:
§
§
o

České Švýcarsko, o.p.s. Krásná Lípa – zvýšení o částku 1 237 tis. Kč
REGIO centrum, o.p.s., Rumburk – zvýšení o částku 524 tis. Kč
rezerva SROP 4.1.2 – cestovní ruch pro VS – zvýšení o částku 1 738 tis. Kč

- UZ 63 - zvýšení o částku 1 945 tis. Kč na realizaci SROP GS 3.2 - Podpora sociální
integrace v regionu Ústeckého kraje:
§
§
§
§

Oblastní charita Ústí nad Labem – zvýšení o částku 726 tis. Kč
Obec Bystřany – zvýšení o částku 619 tis. Kč
Energie, o.p.s., Meziboří – zvýšení o částku 416 tis. Kč
Město Litvínov, ZŠ a MŠ Litvínov-Janov – zvýšení o částku 184 tis. Kč

11) zvýšení o částku 989 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 229 - zvýšení o částku 989 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 13 229 – zvýšení o částku 989 tis. Kč na
realizaci Operačního programu
Rozvoj
lidských zdrojů - projektů příspěvkových
organizací zřizovaných Ústeckým krajem:
§
§
§
§

Střední škola energetická a stavební, Chomutov, příspěvková organizace –
zvýšení o částku 364 tis. Kč v rámci projektu „Zaučen v technickém oboru –
snadněji na trh práce 2“
Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, příspěvková organizace
– zvýšení o částku 316 tis. Kč v rámci projektu „Druhá šance“
Hotelová škola Teplice, příspěvková organizace – zvýšení o částku 165 tis.
Kč v rámci projektu „Asistentka managera“
Střední škola technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace – zvýšení
o částku 144 tis. Kč v rámci projektu „Druhá šance pro osoby předčasně
opouštějící školní docházku“

12) zvýšení o částku 541 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 29 133 - zvýšení o částku 541 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 29 133 - zvýšení o částku 541 tis. Kč
poskytnutých
jako
náhrada
majetkové újmy určené pro Školní
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statek, Děčín – Libverda,
příspěvkovou organizaci
13) zvýšení o částku 1 250 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 122 – zvýšení o částku 625 tis. Kč
– UZ 33 163 – zvýšení o částku 625 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
– UZ 33 122 – zvýšení o částku 625 tis. Kč v rámci realizace programu prevence
sociálně patologických jevů pro:
§
o

příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem – zvýšení o částku 606
tis. Kč dle předloženého materiálu
rezerva programu prevence sociálně patologických jevů – zvýšení o částku
19 tis. Kč

– UZ 33 163 – zvýšení o částku 625 tis. Kč v rámci realizace programu protidrogové
politiky pro:
§
o

příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem – zvýšení o částku 310
tis. Kč dle předloženého materiálu
rezerva programu protidrogové politiky – zvýšení o částku 315 tis. Kč

14) zvýšení o částku 856 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 160 - zvýšení o částku 856 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 33 160 - zvýšení o částku 856 tis. Kč na
realizaci
programu
Podpora
romských žáků středních škol na rok
2008 – 1. kolo určených pro:
příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem
§

zvýšení o částku 852 tis. Kč jednotlivým subjektům dle předloženého
materiálu

obecní školství
§

SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov – zvýšení o částku 4 tis. Kč

15) zvýšení o částku 108 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 421 - zvýšení o částku 108 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 33 421 –
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zvýšení o částku 108 tis. Kč na
realizaci programu SP PILOT G
určeného Gymnáziu Rumburk,
příspěvkové organizaci

16) zvýšení o částku 1 120 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 429 - zvýšení o částku 1 120 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 33 429 – zvýšení o částku 1 120 tis. Kč na
realizaci programu Podpora dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v regionech určeného
Pedagogicko - psychologické poradně Ústeckého
kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických
pracovníků,
příspěvkové
organizaci
17) zvýšení o částku 70 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 430 - zvýšení o částku 70 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 33 430 – zvýšení o částku 70 tis. Kč na
realizaci rozvojového programu Zpřístupnění
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
základních škol s ročníky pouze 1. stupně
následovně:
§
§
§
§
§
§
§

ZŠ a MŠ, Jitřní ul., Ústí nad Labem – zvýšení o částku 10 tis. Kč
ZŠ Petrovice – zvýšení o částku 10 tis. Kč
ZŠ Malšovice – zvýšení o částku 10 tis. Kč
ZŠ a MŠ Lobkovice – zvýšení o částku 10 tis. Kč
ZŠ a MŠ Staré Křečany– zvýšení o částku 10 tis. Kč
ZŠ a MŠ Dolní Habartice– zvýšení o částku 10 tis. Kč
ZŠ Zeměchy – zvýšení o částku 10 tis. Kč

18) zvýšení o částku 2 093 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 439 - zvýšení o částku 2 093 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 33 439 - zvýšení o částku 2 093 tis. Kč v
rámci realizace grantových projektů
příspěvkových organizací zřizovaných
Ústeckým krajem následovně:

§
§
§

Střední škola energetická a stavební, Chomutov, příspěvková organizace –
zvýšení o částku 1 053 tis. Kč v rámci projektu „Elektrotechnické
standardy a certifikace“
Střední odborná škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace – zvýšení o částku 559 tis. Kč v rámci projektu
„Vzdělaný pedagogický pracovník – správce sítě“
Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné
učiliště, Chomutov, příspěvková organizace – zvýšení o částku 481 tis. Kč
v rámci projektu „Překonej jazykovou bariéru“
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19) zvýšení o částku 20 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 34 070 - zvýšení o částku 20 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 34 070 – zvýšení o částku 20 tis. Kč na
realizaci programu Kulturní aktivity, projektu
Divadýlko 2008 – 10. ročník určeného pro ZŠ
speciální a Mateřskou školu, Palachova 4881,
Chomutov
20) zvýšení o částku 174 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 404 - zvýšení o částku 174 tis. Kč
výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví - UZ 13 404 - zvýšení o částku 174 tis. Kč na
realizaci
Operačního
programu
Rozvoj lidských zdrojů – projekt
Vzdělávání
účastníků
procesu
plánování rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji
21) zvýšení o částku 1 200 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 307 - zvýšení o částku 1 200 tis. Kč
výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví -

UZ 13 307 - zvýšení o částku 1 200 tis. Kč
k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí
pro Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
22) zvýšení o částku 52 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 98 174 - zvýšení o částku 52 tis. Kč
výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví - UZ 98 174 - zvýšení o částku 52 tis. Kč na
pořízení akčních plánů hlukového mapování

23) zvýšení o částku 556 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 98 335 - zvýšení o částku 556 tis. Kč
výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví – UZ 98 335 – zvýšení o částku 556 tis. Kč na
realizaci
činnosti
zdravotnických
zařízení
v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření
onemocnění
tuberkulózou,
jednotlivým
subjektům dle předloženého materiálu
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24) zvýšení o částku 276 000 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery od SFDI – UZ 91 252 - zvýšení o částku 276 000 tis. Kč
výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství - UZ 91 252 - zvýšení o částku 276 000 tis. Kč
na realizaci akce „Zvýšení bezpečnosti na
silnicích II. a III. tříd - Ústecký kraj“,
určených pro Správu a údržbu silnic ÚK,
příspěvkovou organizaci
25) zvýšení o částku 11 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 98 278 - zvýšení o částku 11 tis. Kč
výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství - UZ 98 278 - zvýšení o částku 11 tis. Kč týkající
se
náhrady
škod
způsobených
vydrou
říční
v Rybochovném
zařízení Rožany
26) zvýšení o částku 523 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 229 - zvýšení o částku 523 tis. Kč
výdaje
odbor evropských projektů, Fond evropských projektů – UZ 13 229 - zvýšení o částku 523
tis. Kč na realizaci Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů,
projektu
Poradenská
místa TRIANGLE
27) zvýšení o částku 60 tis. Kč
příjmy
přijaté investiční transfery – UZ 34 711 - zvýšení o částku 60 tis. Kč
kapitálové výdaje
oblast kultury a památkové péče - UZ 34 711 - zvýšení o částku 60 tis. Kč na realizaci
programu Integrovaný systém ochrany movitého
kulturního bohatství pro Regionální muzeum
v Teplicích, příspěvkovou organizaci
28) zvýšení o částku 19 171 tis. Kč
příjmy
přijaté investiční transfery – UZ 29 517 - zvýšení o částku 19 171 tis. Kč
kapitálové výdaje
oblast životního prostředí a zemědělství - UZ 29 517 –

zvýšení o částku 19 171 tis. Kč
na realizaci meliorace a hrazení
bystřin dle §35 lesního zákona

29) zvýšení o částku 3 000 tis. Kč
příjmy
přijaté investiční transfery – UZ 98 858 - zvýšení o částku 3 000 tis. Kč
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kapitálové výdaje
oblast školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 98 858 - zvýšení o částku 3 000 tis. Kč na
realizaci akce Hotelová škola Teplice
– rekonstrukce hygienického zařízení
– Ústecký kraj
B)
1)

rozpočtové opatření - přesun ve výši 7 527 tis. Kč (9 693 tis. Kč) při zachování
celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 636 303 tis. Kč
přesun ve výši 600 tis. Kč
běžné výdaje
odbor územního plánování a stavebního řádu – snížení o částku 50 tis. Kč (ostatní
služby)
odbor sociálních věcí a zdravotnictví – snížení o částku 450 tis. Kč (rezerva odboru SZ)
odbor životního prostředí a zemědělství – snížení o částku 100 tis. Kč (studie pro zajištění
obnovy porostů lesů Krušných hor)
kapitálové výdaje
oblast informatiky a organizačních věcí – zvýšení o částku 600 tis. Kč (nákup
ortofotomapy)

2)

přesun ve výši 2 065 tis. Kč
kapitálové výdaje
oblast informatiky a organizačních věcí – snížení o částku 2 065 tis. Kč (nákup
ekonomického systému, jednotná platforma
informačního systému)
běžné výdaje
odbor informatiky a organizačních věcí –

3)

zvýšení o částku 2 065 tis. Kč (ostatní služby
- opravy sw a údržba)

přesun ve výši 2 722 tis. Kč
za podmínky schválení navýšení závazného ukazatele pro Střední školu stavební, Teplice,
příspěvkovou organizaci
kapitálové výdaje
oblast školství, mládeže a tělovýchovy – snížení o částku 2 722 tis. Kč (rezerva
oblasti školství – havárie a mimořádné
výdaje p.o.)
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy –

4)

zvýšení o částku 2 722 tis. Kč (rezerva
odboru SMT)

přesun ve výši 4 306 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kancelář hejtmana – snížení o částku 4 306 tis. Kč (opravy místních komunikací)
kapitálové výdaje
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oblast kancelář hejtmana – zvýšení o částku 4 306 tis. Kč (rekonstrukce místních
komunikací) na akce:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

obec Kunratice – místní komunikace (292 tis. Kč)
obec Markvartice – přechod pro chodce (280 tis. Kč)
obec Droužkovice – výstavba chodníků (300 tis. Kč)
obec Vrskmaň – výstavba parkoviště (270 tis. Kč)
obec Jimlín – komunikace u školky (115 tis. Kč)
městys Panenský Týnec – výstavba chodníků (114 tis. Kč)
obec Veltěže – vybudování chodníku (245 tis. Kč)
obec Bachlín – výstavba chodníků (300 tis. Kč)
obec Chodouny – reko místní komunikace (270 tis. Kč)
obec Chotěšov – chodníky – II. etapa (450 tis. Kč)
obec Chotiněves – zámková dlažba (110 tis. Kč)
obec Trnovany – výstavba chodníku (300 tis. Kč)
obec Třebívlice – reko panelové komunikace (650 tis. Kč)
obec Třebívlice – chodník (180 tis. Kč)
obec Vchynice – reko místní komunikace (130 tis. Kč)
obec Židovice – reko chodníku (300 tis. Kč)

Usnesení č. 64/122R/2008
Přehled promlčených a nevymahatelných pohledávek příspěvkových organizací zřizovaných
Ústeckým krajem navržených k odpisu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
průběžnou informaci o stavu nevymahatelných a promlčených pohledávek příspěvkových
organizací zřizovaných Ústeckým krajem dle předloženého materiálu, včetně
předneseného návrhu dalšího postupu.

B) ukládá
1. Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím svodných
odborů, předložení návrhů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na
odpis a přeúčtování nevymahatelných nebo promlčených pohledávek na podrozvahové
účty, a to ve formě stanovené formulářem, dle předloženého materiálu.
Termín: 31. 8. 2008
2. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu majetkového odboru, navrhnout systém vymáhání
pohledávek u příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, které
nedisponují kapacitami k vymáhání, a to prostřednictvím Krajské majetkové,
příspěvkové organizace a zajistit primární revizi vymahatelnosti a promlčení
pohledávek příspěvkových organizací, které budou navrženy příspěvkovými
organizacemi k odpisu a přeúčtovány na podrozvahové účty.
Termín: 15. 9. 2008
Usnesení č. 65/122R/2008
Zrušení usnesení č. 198/112R/2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení č. 198/112R/2008 Rady Ústeckého kraje ze dne 7. 5. 2008.
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2.
Usnesení č. 66/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- budova: část obce: Údlice, č.p. 75, způsob využití: občanská vybavenost, stavba umístěna
na st.p.č. 71,
- pozemek: st.p.č. 71 o výměře 322 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
obec Údlice, k.ú. Údlice, zapsaných na LV č. 103 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.

3.
Usnesení č. 67/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 970/2 o výměře 2506 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 970/3 o výměře 983 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Žatce, zapsaných na LV č. 338 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.

4.
Usnesení č. 68/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje
1. zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 34/19Z/2007 bod A) + B) ze dne
25.4.2007
2. vyhradit si dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozhodování o převodu movitých věcí specifikovaných ve znaleckém
posudku č. 2/2007 ze dne 10.2.2007, ve správě příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400
01, IČ: 00829048.
3. rozhodnout o prodeji (převodu) formou veřejné dražby
I. a) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 1380 o výměře 265 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří
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pozemek: p.p.č. 1381 o výměře 6062 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň
- budova: část obce Rumburk 1, č.p. 1177, způsob využití: bydlení umístěna na
p.p.č. 1380
obec Rumburk, k.ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 2473 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj,
-

b) movitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje specifikovaného ve znaleckém
posudku č. 2/2007 ze dne 10.2.2007 v celkové hodnotě 8.500,- Kč,
vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitých a movitých věcí
specifikovaných v bodu B) 2. tohoto usnesení:
1. odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4103224/06 vyhotoveného soudním znalcem Mgr. Milanem Špičkou dne 26.9.2006:
3.000.000,- Kč
2. odhadnutá tržní cena movitého majetku dle znaleckého posudku č. 2/2007
vyhotoveného soudním znalcem Stanislavem Málkem dne 10.2.2007: 8.500,-Kč
3. Nejnižší podání: 2 105 950,- Kč
4. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
5. Dražební jistota: 632 000,- Kč
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01,
IČ: 00829048 k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
II. a) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 1377 o výměře 295 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří
- pozemek: p.p.č. 1378 o výměře 8213 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň
- budova: část obce Rumburk 1, č.p. 1107, způsob využití: bydlení umístěna na
p.p.č. 1377
obec Rumburk, k.ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 2473 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj,
b) movitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje specifikovaného ve znaleckém
posudku č. 2/2007 ze dne 10.2.2007 v celkové hodnotě 24.420,- Kč,
vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitých a movitých
věcí specifikovaných v bodu B) 3. tohoto usnesení:
1. odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4103224/06 vyhotoveného soudním znalcem Mgr. Milanem Špičkou dne 26.9.2006:
3.750.000,- Kč
2. odhadnutá tržní cena movitého majetku dle znaleckého posudku č. 2/2007
vyhotoveného soudním znalcem Stanislavem Málkem dne 10.2.2007: 24.420,Kč
3. Nejnižší podání: 2 642 094,- Kč
4. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
5. Dražební jistota: 793 000,- Kč
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400
01, IČ: 00829048 k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického
práva v katastru nemovitostí.
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5.
Usnesení č. 69/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti
Statek Měcholupy spol. s r.o., Měcholupy 89, PSČ 439 31, IČ: 27307735, a to:
-

chmelová konstrukce na pozemku p.č. 863, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, obec Měcholupy, k.ú. Měcholupy u Žatce a na části
pozemku p.č. 552, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond,
obec Libořice, k.ú. Železná u Libořic

za kupní cenu 85.000,-Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové
organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech
1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 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

6.
Usnesení č. 70/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003. a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Pavlu
Božkovi, bytem: Gagarinova 2696/17, 400 01 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 72/6 o výměře 255 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, (pozemek p.č. 72/6 byl oddělen z pozemku p.č. 72/2 o výměře 976 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plochy, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 150-237/2007)
obec Velké Chvojno, k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, zapsaný na LV č. 93 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký
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kraj za kupní cenu 20.889,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové
organizace, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto
usnesení.
Termín: 1. 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

7.
Usnesení č. 71/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003. a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Romanu
Mahrovi, bytem: Arnultovice 44, 403 34 Velké Chvojno, a to:
- pozemek: p.p.č. 72/7 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, (pozemek p.č. 72/7 byl oddělen z pozemku p.č. 72/2 o výměře 976 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plochy, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 150-237/2007)
obec Velké Chvojno, k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, zapsaný na LV č. 93 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký
kraj za kupní cenu 8.375,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové
organizace, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto
usnesení.
Termín: 1. 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

8.
Usnesení č. 72/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru bezúplatného převodu nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 2660/6 o výměře 1600 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (oddělený z p. p. č. 2660/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 298348/2008),
obec Děčín, k. ú. Podmokly, zapsané na LV č. 4792 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.

9.
Usnesení č. 73/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru bezúplatného převodu nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 2984/2 o výměře 4595 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.

10.
Usnesení č. 74/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Štětí, se
sídlem Mírové náměstí čp. 163, PSČ 411 08 Štětí, zastoupené Ing. Zdeňkou Rulíškovou,
starostkou obce, IČ: 00264466, a to:
- pozemek: p.p.č. 474/4 o výměře 183 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 474/1 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 1285-688/2007 ze dne 26.11. 2007)
- pozemek: p.p.č. 1152/2 o výměře 209 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 1152 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 1285-688/2007 ze dne 26. 11. 2007)
obec Štětí, k.ú. Štětí I, zapsaných na LV č. 1552 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

11.
Usnesení č. 75/122R/2008
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
Statutárnímu městu Chomutov, se sídlem: Zborovská 4602, Chomutov I, PSČ: 430 01, IČ:
00261891, a to
- těleso silnice č. III/00732 jedná se o úsek od křižovatky ul.Palackého-Riegrova, ul.
Riegrova, ul. Na Příkopech, část komunikace Mostecká (část od křižovatky ul. Na
Příkopech – Mostecká po křižovatku ul. Mostecká – Vinohradská) na pozemcích p. p.č.
116, 117/1, 117/3, 117/4, 117/5, 117/6, 117/8 (oddělen z p.č. 117/7 geometrickým plánem
č. 3895-85/2008 ze dne 2.6.2008), 2278/7, 2388
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a
Statutárním městem Chomutov, se sídlem: Zborovská 4602, Chomutov I, PSČ: 430 01,
IČ: 00261891, na budoucí darování (převod) nemovitosti, a to:
- těleso silnice č. III/00732 jedná se o úsek od křižovatky ul. Palackého-Riegrova, ul.
Riegrova, ul. Na Příkopech, část komunikace Mostecká (část od křižovatky ul. Na
Příkopech – Mostecká po křižovatku ul. Mostecká – Vinohradská) na pozemcích p.p.č.
116, 117/1, 117/3, 117/4, 117/5, 117/6, 117/8 (oddělen z p.č. 117/7 geometrickým
plánem č. 3895-85/2008 ze dne 2.6.2008) 2278/7, 2388
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu B)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o budoucím darování (převodu) nemovitosti uvedené v bodu
B)1. tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2009

C)

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

12.
Usnesení č. 76/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje
statutárnímu městu Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín, IČ:
00261238, a to:
- pozemek: p. p. č. 1579/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Horní Oldřichov, zapsané na LV č. 316 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV,
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Ruská 147, příspěvková organizace, IČ: 00556807 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru (převodu) 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

13.
Usnesení č. 77/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Krásná Lípa, se sídlem: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 00261459, a to:
- pozemek: p. p. č. 2748/10 o výměře 21 m2 (díl „k“ přisloučený do nově vzniklé parcely č.
3166 geometrickým plánem pro vyznačení budovy v katastru a rozdělení pozemků
č. 1227-81/2007),
- pozemek: p. p. č. 2984/3 o výměře 31 m2 (díl „r“ přisloučený do původní parcely č. 321
geometrickým plánem pro vyznačení budovy v katastru a rozdělení pozemků č. 122781/2007),
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. rozhodnout o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Krásná Lípa, se sídlem: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 00261459, a to:
- pozemek: st. p. č. 226 o výměře 46 m2 (díl „j“ přisloučený do původní parcely č. 2984/3
geometrickým plánem pro vyznačení budovy v katastru a rozdělení pozemků č. 122781/2007),
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 1081 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Krásná Lípa a předání uvedené
nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvy,
jejichž předměty jsou poskytnutí daru (převod) a přijetí daru (nabytí) nemovitostí
uvedených v bodu A) 1., 2 tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi
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Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru
(převodu) a přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1., 2 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. 78/122R/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, se sídlem: Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha
2, IČ: 69797111, a to:
- pozemek: p. p. č. 3062 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk 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, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837, k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 28/08/UDC/BP a
doložky dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti, a to:
- pozemek: p. p. č. 3062 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Ústeckého kraje.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod (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 bezúplatném převodu (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
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15.
Usnesení č. 79/122R/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: část p.p.č. 200 – díl a) o výměře 292 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
(přisloučen do p.p.č. 330 v k.ú. Chřibská geometrickým plánem č. 285-085/2007 ze dne
17.10.2007)
obec Chřibská, k.ú. Chřibská, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk 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. 23/08/UDC/BP a
doložky dle 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: část p.p.č. 200 – díl a) o výměře 292 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
(přisloučen do p.p.č. 330 v k.ú. Chřibská geometrickým plánem č. 285-085/2007 ze dne
17.10.2007)
obec Chřibská, k.ú. Chřibská, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk 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 nemovitosti uvedený
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) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 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. 80/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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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. 2019/11 o výměře 898 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda,
obec Vejprty, k.ú. Vejprty, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání 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. 102/08 a doložky
dle 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. 2019/11 o výměře 898 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda,
obec Vejprty, k.ú. Vejprty, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený
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) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 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

17.
Usnesení č. 81/122R/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 Statutárního města Ústí nad Labem, se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad
Labem, IČ: 00081531 do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
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pozemek: p.p.č. 408/5 o výměře 978 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (pozemek 408/5 byl oddělen z pozemku p.č. 408/2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 424-305/2007 ze dne 11.12.2007)
obec Ústí nad Labem, k.ú. Božtěšice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a předání uvedené nemovitosti do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
-

2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu 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 rozhodne o bezúplatném převodu nemovitosti uvedené
v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 3. 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

18.
Usnesení č. 82/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o směně nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 2885 díl „c“ o výměře 0,47 m2 (vzniklý rozdílem zaokrouhlením
nových výměr geometrickým plánem pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy
č. 1576-83/2003),
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 1080 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební,
Děčín I, Čs. armády 10, příspěvková organizace, IČ: 47274689 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí
za
nemovitosti z vlastnictví statutárního města Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5,
405 02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p. p. č. 406 díl „f“ o výměře 7 m2 (vzniklý oddělením z p. p. č. 2885 a
přisloučený k p. p. č. 406 geometrickým plánem pro vyznačení změny vnějšího obvodu
budovy č. 1576-83/2003),
- pozemek: p. p. č. 407 díl „e“ o výměře 3 m2 (vzniklý oddělením z p. p. č. 2885 a
přisloučený do p. p. č. 407 geometrickým plánem pro vyznačení změny vnějšího obvodu
budovy č. 1576-83/2003),
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro statutární město Děčín a předání uvedených nemovitostí
do správy příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
stavební, Děčín I, Čs. armády 10, příspěvková organizace, IČ: 47274689 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
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2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o směně 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

19.
Usnesení č. 83/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 161/2 díl „g“ o výměře 497 m2 (vzniklý oddělením z p. p. č. 2190/2 a
přisloučený do p. p. č. 161/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592019/2007),
- pozemek: p. p. č. 2148/2 díl „n“ o výměře 29 m2 (vzniklý oddělením z p. p. č. 2190/2 a
přisloučený do p. p. č. 2148/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592019/2007),
- pozemek: p. p. č. 2152/2 díl „s+t“ o výměře 81 m2 (vzniklý oddělením z p. p. č. 2190/2 a
přisloučený do p. p. č. 2152/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592019/2007),
- pozemek: p. p. č. 2190/4 o výměře 14 m2 (nově vzniklý pozemek oddělený z parcely
č. 2190/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
- pozemek: p. p. č. 2190/5 o výměře 19 m2 (nově vzniklý pozemek oddělený z parcely
č. 2190/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
obec Dolní Podluží, k. ú. Dolní Podluží, zapsaných na LV č. 345 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí
za
nemovitosti z vlastnictví obce Dolní Podluží, se sídlem: Dolní Podluží 6, 407 51 Dolní
Podluží, IČ: 00261271, a to:
- pozemek: p. p. č. 2190/2 díl „v“ o výměře 47 m2 (oddělený ze st. p. č. 104/1 a
přisloučený k p. p. č. 2190/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592019/2007),
- pozemek: p. p. č. 2190/2 díl „w“ o výměře 221 m2 (oddělený ze st. p. č. 104/2 a
přisloučený k p. p. č. 2190/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592019/2007),
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- pozemek: p. p. č. 2190/2 díl „x“ o výměře 130 m2 (oddělený z p. p. č. 158/2 a
přisloučený k p. p. č. 2190/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592019/2007),
obec Dolní Podluží, k. ú. Dolní Podluží, zapsané na LV č. 439 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro obec Dolní Podluží a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837, k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o směně 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

20.
Usnesení č. 84/122R/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 městyse
Hostomice, se sídlem Mlýnská 158, Hostomice nad Bílinou, 417 52, IČ: 00266311, a to:
- pozemek: p.p.č. 246/9 o výměře 2526 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Teplice pro městys Hostomice,
za kupní cenu 101.040,--Kč (2526 m2 – 40,--Kč/m2), 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
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 10. 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
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21.
Usnesení č. 85/122R/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
Lišnice, se sídlem Lišnice 42, Most 1, 434 01, IČ: 00266019, a to:
- pozemek: p.p.č. 480 o výměře 4159 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lišnice, k.ú. Lišnice zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Most pro obec Lišnice,
za kupní cenu 166.360,--Kč (4159 m2 – 40,--Kč/m2), 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
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 10. 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

22.
Usnesení č. 86/122R/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
Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, zastoupené Mgr.
Ladislavem Chlupáčem, starostou města, IČ: 00263958, a to:
- pozemek: p.p.č. 778/3 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek p.č. 778/3 byl oddělen z pozemku p.č. 778/1 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 3411-4/2008 ze dne 25.1.2008)
v obci Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro město Litoměřice za kupní cenu 800,-- Kč a
svěření uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Střední pedagogická
škola Johana Heinricha Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3, příspěvková
organizace, IČ: 46773495.
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
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k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
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

23.
Usnesení č. 87/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o zrušení části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 73/21Z/2007, bod
A) 2. a bod B) ze dne 26. 9. 2007
2. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti Ústeckým krajem od České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Pozemkový fond České republiky Praha 3,
Husinecká 1024/11a, IČ 457 97 072, a to:
– pozemek p.p.č. 873/1 o výměře 893 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
obec Dubí, k.ú. Dubí u Teplic, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, za kupní cenu 191.500,-Kč (cena dle
znaleckého posudku–tržní ocenění, znalečného a správního poplatku spojeného
s převodem pozemku) a předání do správy příspěvkové organizaci Domov důchodců
Dubí, příspěvková organizace se sídlem Na Výšině 494, 417 01 Dubí.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2009

B) u k l á d á
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

24.
Usnesení č. 88/122R/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
Prackovice nad Labem, se sídlem Prackovice nad Labem 54, 411 33, IČ: 00264229, a to:
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- pozemek: p.p.č. 1187 o výměře 352 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Prackovice nad Labem, k.ú. Litochovice nad Labem zapsané na LV č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec
Prackovice nad Labem,
- pozemek: p.p.č. 1484 o výměře 327 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1482/4 o výměře 7950 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
(odděleno z parcely č. 1482 vedené ve zjednodušené evidenci – PK, geometrickým
plánem č. 277-63/2008 ze dne 12. 5. 2008)
obec Prackovice nad Labem, k.ú. Prackovice nad Labem zapsané na LV č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec
Prackovice nad Labem,
za kupní cenu 344.760,--Kč (8619 m2 – 40,--Kč/m2), 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. 10. 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

25.
Usnesení č. 89/122R/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 manželů
Fratiška Koukolíka a Jarmily Koukolíkové, bytem Zahradní 312, Pražské předměstí,
Bílina 1, PSČ 418 01, a to:
pozemek: p.p.č. 553/2 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
vše v obci Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou, zapsané na LV č. 421 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice pro SJM – Františka Koukolíka a
Jarmilu Koukolíkovou za kupní cenu 1.750,-- Kč,
a svěření uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03.
-

71

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 rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 10. 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

26.
Usnesení č. 90/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Ústeckým krajem a společností
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, Správa Chomutov,
Kochova 3975, PSČ: 430 01, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: část pozemku p.p.č. 1726 o výměře 1323 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
obec Velemyšleves, k.ú. Velemyšleves, zapsaný na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, na dobu určitou, a to 1 rok, za
účelem realizace stavby „R7 Vysočany MÚK“, za cenu dle cenového věstníku MF ČR.
2. o uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Ústeckým krajem a společností
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, Správa Chomutov,
Kochova 3975, PSČ: 430 01, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: část pozemku p.p.č. 1726 o výměře 600 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
obec Velemyšleves, k.ú. Velemyšleves, zapsaný na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, na dobu určitou, a to do dne
právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby nebo do dne právní moci rozhodnutí o uvedení
stavby do předčasného provozu, to podle toho, co nastane dříve, za účelem realizace
stavby „R7 Vysočany MÚK“, za cenu dle cenového věstníku MF ČR.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvy o nájmu
nemovitosti, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2008

27.
Usnesení č. 91/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
72

s uzavřením Dohody o odstoupení od Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1408/2005
uzavřenou mezi Ústeckým krajem a G3K, spol. s r.o. s účinností 31.7.2008.
B)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1.PP a 2.NP o celkové podlahové ploše
250 m2, včetně vybavení, služeb spojených s používáním nebytových prostor a místa pro
parkování osobního vozidla v garážových prostorách v budově č.p. 3118 Krajského úřadu
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, způsob využití: občanská
vybavenost, na p.p.č. 2431/6 v k.ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 11236 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, účel pronájmu – zajištění
stravovacích služeb formou bufetu, společností Pavel Johanovský, U školy 500/9, 400 04
Trmice, IČ 46775382, s účinností od 1.8.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou za cenu 12 000,- Kč/měsíc + úhrady za dodávaná média a ostatní služby.

C) ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dohodu o odstoupení od
Smlouvy o nájmu nebytových prostor a Smlouvu o nájmu nebytových prostor, o jejímž
uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) a B) tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 11. 8. 2008

28.
Usnesení č. 92/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru výpůjčky nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p.p.č. 545 o výměře cca 225 m2, druh pozemku:ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Lovosice, k.ú. Lovosice, zapsané na LV č. 299 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovitě Litoměřice pro Ústecký kraj.

29.
Usnesení č. 93/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí (budova a pozemek) mezi Českou
republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČ:
69797111 a Ústeckým krajem, a to:
- pozemek: p.p.č. 1796 o výměře 1524 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: vnitřní lázeňské územní
-

budova: č.p. 1125, způsob využití: bydlení, způsob ochrany – vnitřní lázeňské území, (na
pozemku p.č. 1799, zapsané na LV 7430 pro Ústecký kraj)

obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, na dobu určitou od 1. 8. 2008 do 31. 7.
2011
B) s o u h l a s í
se zněním Smlouvy o výpůjčce nemovitostí č. 65/08/4120 dle předloženého materiálu,
týkající se výpůjčky nemovitostí ve 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. 1796 o výměře 1524 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: vnitřní lázeňské územní
-

budova: č.p. 1125, způsob využití: bydlení, způsob ochrany – vnitřní lázeňské území,
(na pozemku p.č. 1799, zapsané na LV 7430 pro Ústecký kraj)

obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, na dobu určitou od 1. 8. 2008 do 31. 7.
2011
C)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2008

30.
Usnesení č. 94/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí (pozemků) mezi Ústeckým krajem a
společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, Správa
Chomutov, Kochova 3975, PSČ: 430 01, IČ: 65993390, a to:
-

pozemek: p.p.č. 445/23 o výměře 1533 m2, druh pozemku: orná půda,
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/24 o výměře 868 m2, druh pozemku: orná půda,
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/27 o výměře 1995 m2, druh pozemku: orná půda,
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/28 o výměře 473 m2, druh pozemku: orná půda,
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/31 o výměře 1197 m2, druh pozemku: orná půda,
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/32 o výměře 192 m2, druh pozemku: orná půda,
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/35 o výměře 2585 m2, druh pozemku: orná půda,
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/36 o výměře 1276 m2, druh pozemku: orná půda,
zemědělský půdní fond
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způsob ochrany:
způsob ochrany:
způsob ochrany:
způsob ochrany:
způsob ochrany:
způsob ochrany:
způsob ochrany:
způsob ochrany:

pozemek: p.p.č. 445/39 o výměře 475 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 445/44 o výměře 4475 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 445/50 o výměře 3767 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 460/9 o výměře 2747 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 460/10 o výměře 2658 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 460/18 o výměře 1145 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsaných na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.

-

pozemek: p.p.č. 537/7 o výměře 6276 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 537/11 o výměře 2067 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 537/13 o výměře 66 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 538/14 o výměře 11266 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 538/15 o výměře 3505 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 538/16 o výměře 2653 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 609/3 o výměře 97 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 609/8 o výměře 632 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 610/3 o výměře 63 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
obec Bitozeves, k.ú. Tatinná, zapsaných na LV č. 31 a LV č. 33 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
-

pozemek: p.p.č. 293/9 o výměře 1729 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: p.p.č. 293/38 o výměře 1578 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha
obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsaných na LV č. 111 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
-

- pozemek: p.p.č. 491/6 o výměře 779 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 491/7 o výměře 354 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 491/20 o výměře 1787 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 491/21 o výměře 3830 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 491/22 o výměře 560 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
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- pozemek: p.p.č. 491/23 o výměře 687 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 573/6 o výměře 56 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 594/3 o výměře 1031 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
- pozemek: p.p.č. 594/4 o výměře 229 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
- pozemek: p.p.č. 594/8 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
- pozemek: p.p.č. 603/4 o výměře 573 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 604/4 o výměře 1032 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/32 o výměře 196 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 644/42 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/43 o výměře 1933 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/44 o výměře 721 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/46 o výměře 3292 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/47 o výměře 1337 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/48 o výměře 193 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/49 o výměře 2374 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/50 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 645/5 o výměře 1200 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 650/5 o výměře 839 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 652/5 o výměře 365 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 670/5 o výměře 460 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 697/5 o výměře 635 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 698/4 o výměře 277 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 728/4 o výměře 1025 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 848/1 o výměře 1352 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 848/6 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsaných na LV č. 115 a LV č. 33 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
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na dobu určitou, a to do dne právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby nebo do dne právní
moci rozhodnutí o uvedení stavby do předčasného provozu, to podle toho, co nastane dříve, za
účelem zajištění realizace stavby části doprovodné komunikace II/607 v PZ Triangle.
B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2008

31.
Usnesení č. 95/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi Ústeckým krajem a vlastníkem: paní
Simona Lišková, bytem Alšova 1637/22, Předměstí, Litoměřice 1, a to:
- pozemek : část p.p.č. 4/11 o výměře cca 157 m2, druh pozemku : trvalý travní porost,
způsob ochrany : zemědělský půdní fond
obec Křešice, k. ú. Třeboutice, zapsané na LV č. 439 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Simonu Liškovou na dobu 5 let od finančního ukončení
projektu s účinností od podpisu smlouvy, pro účely realizace stavby s názvem „Cyklostezka
Labe-1.etapa“

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008

32.
Usnesení č. 96/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi Ústeckým krajem a vlastníkem: pan
Jaroslav Krákora, bytem Malé Březno 30, Ústí n. Labem 2, a to:
- pozemek: část p.p.č. 679/2 o výměře cca 25 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond
- pozemek: část p.p.č. 688/2 o výměře cca 114 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: část p.p.č. 689/2 o výměře cca 200 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: část p.p.č. 694/3 o výměře cca 113 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 695/2 o výměře 438 m2 (zábor celá parcela), druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem, zapsané na LV č. 303 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro pana Jaroslava Krákoru na
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dobu 5 let od finančního ukončení projektu, s účinností od podpisu smlouvy, pro účel
realizace projektu s názvem „Cyklostezka Labe – 1.etapa.“
B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008

33.
Usnesení č. 97/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi Ústeckým krajem a vlastníkem: paní
Jarmila Knotková, bytem Malé Březno 40, Ústí n. Labem 2, a to:
- pozemek: část p.p.č. 710 o výměře cca 1 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem, zapsané na LV č. 255 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro paní Jarmilu Knotkovou na
dobu 5 let od finančního ukončení projektu, s účinností od podpisu smlouvy, pro účely
realizace stavby s názvem „Cyklostezka Labe – 1.etapa.“

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008

34.
Usnesení č. 98/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi Ústeckým krajem a spoluvlastníky: Josef
Knotek (podíl ½) a Jarmila Knotková (podíl ½), oba bytem Malé Březno 40, Ústí n. Labem
2, a to:
- pozemek: část p.p.č. 708 o výměře cca 93 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem, zapsané na LV č. 54 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Josefa Knotka a Jarmilu
Knotkovou na dobu 5 let od finančního ukončení projektu, s účinností od podpisu smlouvy,
pro účely realizace projektu s názvem „Cyklostezka Labe – 1.etapa.“

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008
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35.
Usnesení č. 99/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi Ústeckým krajem a spoluvlastníky:
František Humňal (podíl 1/3), bytem Řetouň 65-Malečov, Ústí n. Labem 2, Jana Mojžíšová
Ing.(podíl 1/3), bytem Náprstkova 272/10, Praha 1 – Staré Město a Miloslava Nýdlová (podíl
1/3), bytem Hornická 2455/35, Ústí n. Labem,a to:
pozemek: p.p.č. 648/4 o výměře 1596 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
pozemek: p.p.č. 652/3 o výměře 195 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
pozemek: část p.p.č. 670/23 o výměře cca 193 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem, zapsané na LV č. 217 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Františka Humňala, Janu
Mojžíšovou Ing. a Miloslavu Nýdlovou na dobu 5 let od finančního ukončení projektu,
s účinností od podpisu smlouvy, pro účely realizace projektu s názvem „Cyklostezka Labe –
1.etapa.“

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008

36.
Usnesení č. 100/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi Ústeckým krajem a vlastníkem: paní
Miroslava Bulfínková, bytem Malé Březno 123, Velké Březno, a to:
pozemek: část p.p.č. 714 o výměře cca 232 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem, zapsané na LV č. 133 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Miroslavu Bulfínkovou na
dobu 5 let od finančního ukončení projektu, s účinností od podpisu smlouvy, pro účely
realizace projektu s názvem „Cyklostezka Labe – 1.etapa.“

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008

37.
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Usnesení č. 101/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi Ústeckým krajem a vlastníkem: pan Petr
Střihavka (podíl ½), bytem Malé Březno 132, Ústí n. Labem 2, a to:
pozemek: část p.p.č. 670/4 o výměře cca 12 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem, zapsané na LV č. 262 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro pana Petra Střihavku
(druhá ½ PF ČR) na dobu 5 let od finančního ukončení projektu, s účinností od podpisu
smlouvy, pro účely realizace projektu s názvem „Cyklostezka Labe – 1.etapa.“

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008

38.
Usnesení č. 102/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi Ústeckým krajem a vlastníkem: paní Jana
Lípová Ing., bytem Malé Březno 88, Ústí n. Labem 2, a to:
pozemek: část p.p.č. 711 o výměře cca 60 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob ochrany : rozsáhlé chráněné území
pozemek: část p.p.č. 712 o výměře cca 171 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem, zapsané na LV č. 97 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro paní Janu Lípovou Ing. na
dobu 5 let od finančního ukončení projektu, s účinností od podpisu smlouvy, pro účely
realizace projektu s názvem „Cyklostezka Labe – 1. etapa.“

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008

39.
Usnesení č. 103/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti (části pozemku) mezi Ústeckým krajem a
Městysem Brozany nad Ohří, se sídlem Palackého náměstí 75, Brozany nad Ohří, PSČ 411
81, IČ: 00263397, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1534/1 o výměře max. 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Brozany nad Ohří, k.ú. Brozany nad Ohří, zapsané na LV č. 3241 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, na dobu určitou
ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce po dobu dvou let od ukončení realizace projektu
„Úprava přechodu v Brozanech nad Ohří “.
B) u k l á d á
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2008

40.
Usnesení č. 104/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení PC (Kč)
ZC (Kč)
Počítač PC PROVIEW 486
12-0034
1994
49.258,0,Počítač PC 486 486/DX/66
1-0070
1995
48.998,90
0,z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola praktická,
Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, IČ: 46773690

41.
Usnesení č. 105/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
ZC (Kč)
Počítač TESCO
402-755/3
1997
51.438,86
0,z účetní evidence příspěvkové organizace Základní umělecká škola Rumburk, příspěvková
organizace, IČ: 65082184

42.
Usnesení č. 106/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
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s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
ZC (Kč)
Barevná tiskárna HP DESKJET 29
1997
20.234,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Základní škola praktická, Bílina, příspěvková
organizace, IČ: 61515761

43.
Usnesení č. 107/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
Monitorovací systém
992
1997
39.631,41
Faximilní zařízení PHONEFAX 220
1997
25.230,99
PC CELERON 600
1000
2000
37.692,PC CELERON 400
687
2000
31.421,z účetní evidence příspěvkové organizace Speciální základní škola a
Teplice, příspěvková organizace, IČ: 70839913

ZC (Kč)
0,00,0,Mateřská škola,

44.
Usnesení č. 108/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
ZC (Kč)
Laserová tiskárna HP LJ
BU 0202
2000
35.958,28
0,Laserová tiskárna HP LJ 4
BU 0005
1994
63.960,0,Notebook HP Compaq s brašnou BU 0366
2004
22.750,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium Děčín, příspěvková organizace, IČ:
47274620

45.
Usnesení č. 109/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
Počítač. sestava Pentium 100 IIIVT29
1991
54.590,10
Počítač. sestava PC 486
IIIVT44
1995
52.504,Počítač. sestava vč. jehličkové
tiskárny EPSON + podavač
IIIVT5
1994
86.932,30
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ZC (Kč)
0,0,0,-

Počítač. sestava 486
IIIVT50
1995
62.944,80
0,Počítač. sestava 486
IIIVT51
1995
60.401,80
0,Počítač. sestava P100 včetně
monitoru
IIIVT54
1995
48.590,0,Počítač. sestava P100 včetně
monitoru
IIIVT56
1995
48.590,0,Počítač. sestava P100 včetně
monitoru
IIIVT58
1995
48.590,0,Počítačová sestava
IIIVT6
1994
85.763,80
0,Počítač. sestava P100 včetně
monitoru
IIIVT59
1995
48.590,0,Počítač. sestava 486 + monitor IIIVT62
1995
37.515,0,Počítač. sestava TC5XB P
IIIVT65
1996
61.264,40
0,Počítač. sestava P100+monitor IIIVT72
1996
51.804,90
0,Počítač. sestava P75 + monitor IIIVT73
1996
29.811,44
0,Počítač. sestava P75 + monitor IIIVT74
1996
29.811,44
0,Počítač. sestava P75 + monitor IIIVT75
1996
29.811,44
0,Počítač. sestava P75 + monitor IIIVT81
1996
29.811,44
0,Počítač. sestava Pentium 150
+ tiskárna HP + reproduktory IIIVT86
1997
93.172,30
0,Počítač MB 486 vč. monitoru IIIVT9
1994
57.925,50
0,Plotter (tiskárna - tisk výkresů) IIIVT10
1993
37.870,0,Počítač + jehl. tiskárna EPSON IIIVT12
1993
82.254,40
0,Počítač + jehl. tiskárna EPSON IIIVT13
1993
83.944,10
0,Počítač COMPAQ Pentium 75
+ tiskárna HP
IIIVT16
1993
63.960,0,Počítač PC 486
IIIVT17/1
1992
30.485,0,Počítač PC 486
IIIVT17/3
1992
30.485,0,Počítač PC 486
IIIVT17/4
1992
30.485,0,Počítač PC 486
IIIVT17/5
1992
30.485,0,Jehličková tiskárna Brother
IIIVT17/6
1992
30.485,0,Počítačová sestava 486
IIIVT22
1994
31.624,70
0,Počítač – grafická stanice
IIIVT28
1991
60.000,0,Počítač PC AT/486
IIIVT33
1992
55.300,0,Počítačová sestava
IIIVT45
1995
74.993,40
0,Počítačová sestava
IIIVT55
1995
48.590,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Most, příspěvková
organizace, IČ: 49872419

46.
Usnesení č. 110/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
Pila rámová strojní
90738
1978
40.530,Videokamera THOMSON VMD 41730
2001
21.303,-
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ZC (Kč)
0,0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov,
příspěvková organizace, IČ: 41324641

47.
Usnesení č. 111/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
ZC (Kč)
Dětské hřiště
3731
2000
33.518,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Správa sociálních služeb, Chomutov,
příspěvková organizace, IČ: 46789910

48.
Usnesení č. 112/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
ZC (Kč)
Vysavač WAP TW 300
2220000030 1992
22.800,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, Most,
příspěvková organizace, IČ: 00830577

49.
Usnesení č. 113/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
ZC (Kč)
Počítač AUVA PC AT 286/16 248
1993
24.200,0,PC Pentium Pro II 266/64
1670
1999
27.210,30
0,Přep.síť Pckom3COM 3300MX 3078
2003
23.178,80
0,Notebook LEO DX 4/100
21167
1995
114.884,0,Telefonní automat
8422
1995
27.011,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová
škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, IČ: 64045625.

50.
Usnesení č. 114/122R/2008
Nakládání s majetkem
84

Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
ZC (Kč)
PC 486 SX16
65
1994
27.684,0,PC486DX33
58
1997
30.653,0,Telefonní ústředna ATEUS
2369
1993
30.342,30
0,Faxovací přístroj Panasonic KX 2377
1993
23.360,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední lesnická škola a Střední odborná škola
sociální, Šluknov, příspěvková organizace, IČ: 47274719.

51.
Usnesení č. 115/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí

1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název, SPZ
km
inv.č. rok poř.
PC (Kč) ZC(Kč)
sanitní vozidlo VW T4, 1U4 80-20
351 671
437
2002
351 671,0,sanitní vozidlo VW T4, ULA 70-98 430 148
135
1996
816 647,0,sanitní vozidlo VW T4, ULA 70-97 445 456
136
1996
816 647,0,sanitní vozidlo VW T4, ULA 67-42 438 316
131
1995
788 086,0,sanitní vozidlo VW T4, ULA 67-41 460 143
130
1995
788 086,0,sanitní vozidlo VW T4, CVJ 70-06
238 059
1917
2002
105,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem – Severní
Terasa.
2. s prodejem movitého majetku, a to:
název, SPZ
km
inv.č. rok poř.
PC (Kč) ZC(Kč)
sanitní vozidlo VW T4, 1U4 80-20
351 671
437
2002
351 671,0,za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 3088/116/07 ve výši 55.500,- Kč,
sanitní vozidlo VW T4, ULA 70-98 430 148
135
1996
816 647,0,za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 3092/120/07 ve výši 51.200,- Kč,
sanitní vozidlo VW T4, ULA 70-97 445 456
136
1996
816 647,0,za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 3091-119/07 ve výši 50.500,- Kč,
sanitní vozidlo VW T4, ULA 67-42 438 316
131
1995
788 086,0,za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 3090/118/07 ve výši 50.500,- Kč,
sanitní vozidlo VW T4, ULA 67-41 460 143
130
1995
788 086,0,za kupní cenu dle znaleckého posudku č.3089/117/07 ve výši 49.000,- Kč,
sanitní vozidlo VW T4, CVJ 70-06
238 059
1917
2002
105,0,za kupní cenu dle znaleckého posudku č.3114/016/08 ve výši 75.000,- Kč
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., se sídlem: Kochova 1185, 430 12
Chomutov, IČ: 25488627.

52.
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Usnesení č. 116/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
Název, SPZ
km
inv.č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Peugeot J5 TPJ 06-26 273.000
DHM000183 1996
400.000,34.320,příspěvkové organizaci Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, IČ:
00497088.
2. s prodejem movitého majetku, a to:
Název,SPZ
km
inv.č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Peugeot J5 TPJ 06-26 273.000
DHM000183 1996
400.000,34.320,Panu Sedláčkovi Miroslavovi, nar. 18.2.1953, bytem V Zátiší 1672/4, 415 01 Teplice za
kupní cenu 4.000,- Kč.

53.
Usnesení č. 117/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitostem, a to: pozemek p. č. 810, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, pozemek p. č. 811, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: zeleň, pozemek p. č. 812, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, pozemek p. č. 814, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, obec Děčín, k. ú. Podmokly, zapsaných na LV č. 1066 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj. Budoucí oprávněný:
statutární město Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín, IČ: 00261238,
zastoupený Ing. Vladislavem Raškou, primátorem města, budoucí zavázaný: Ústecký kraj,
se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ: 400 02, IČ: 70892156, zastoupený
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem kraje. Obsahem je povinnost vlastníka strpět zařízení
podzemního vedení a veřejné komunikační sítě do výše uvedených pozemků včetně práva
přístupu na dotčené nemovitosti za účelem realizace stavby „1. fáze metropolitní datové sítě
města Děčín“, tzn. zřízení (uložení), provoz, údržba a opravy podzemního vedení a zařízení
veřejné komunikační sítě, v rozsahu dle geometrického plánu, který předloží budoucí
oprávněný, a v němž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene, to vše za 40,- Kč/m2.
Pozemky p. č. 810, p. č. 811, p. č. 812 a p. č. 814 jsou svěřeny do správy příspěvkové
organizace Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, se sídlem: ulice České
mládeže 1/31, 405 02 Děčín, IČ: 360210.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
budoucího věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení budoucího věcného břemene
k nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2008

54.
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Usnesení č. 118/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se změnou v části usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 a to
takto:
to vše za jednorázovou úhradu 20,- Kč/bm, tj. celkem 48.700 Kč.
se ruší a nahrazuje se
to vše za jednorázovou úhradu 20,- Kč/bm, tj. celkem 9.680,- Kč.

B)

rozhoduje
o zřízení věcného břemene k nemovitosti, a to: pozemek p. p. č. 1051/1, druh pozemku:
trvalý travní porost, obec Děčín, k. ú. Děčín-Staré Město, zapsané na LV č. 2116 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj ve
prospěch R. A. -ZNOJMO s. r. o. Oprávněný: R. A. - ZNOJMO s. r. o., se sídlem: Kladno,
L. Zápotockého čp. 2324, PSČ 272 01, IČ: 63492903, zastoupený Ing. Michalem Vyšínem,
jednatelem společnosti, zavázaný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební
3118/48, PSČ: 400 02, IČ: 70892156, zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem kraje.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět právo přístupu k tlakovému přivaděči vody uloženému
do pozemku, v rozsahu dle geometrického plánu č. 570-52/2004, který bude tvořit nedílnou
součást smlouvy o zřízení věcného břemene, to vše za jednorázovou úhradu 20,- Kč/bm, tj.
celkem 130,- Kč.

C)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k nemovitosti uvedené
v bodu B) tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2008

55.
Usnesení č. 119/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3010/2008/LT k pozemku p.č. 665
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: menší chráněné
území, obec Kleneč v k.ú. Kleneč zapsaného na LV č. 491 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24047 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch oprávněného: Robert Zeman, Armádní 769, Praha 6-Suchdol, PSČ
100 06. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Kleneč-vodovodní přípojka pro RD č.p. 102“, jakož
i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 267-86/2008 ze dne 16.5.2008, který je
nedílnou součástí této smlouvy.Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH
19% za jednorázovou úhradu v částce 833,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 5.5.2008.
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B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

56.
Usnesení č. 120/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6041/2008/UL
k pozemku p.č. 346, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Malečov v k.ú. Malečov, zapsaného na LV č. 161 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č.
III/25841 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Obec
Malečov, Malečov 36, Malečov, PSČ 403 27, IČ 00266884, zastoupeného Antonínem
Marešem, starostou. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „ÚL-Malečov-uložení kabelu NN,
pojistkových skříní a stožárových patic a stožárů pro svítidla veřejného osvětlení nové
zástavby rodinných domů v Malečově“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

57.
Usnesení č. 121/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1023/2008/DC
k pozemku p.p.č. 2830/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Velký Šenov v k.ú. Velký Šenov, zapsaného na LV
č. 702 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci
č. III/26518 na tomto pozemku umístěného ve prospěch budoucího oprávněného: Ladislav
Nyš a Monika Nyšová, Šluknovská 336, Velký Šenov, PSČ 407 78. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Vodovodní přípojka pro p.p.č. 336, k.ú. Velký Šenov“, jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno
DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

58.
Usnesení č. 122/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6043/2008/UL
k pozemku p.č. 37/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Hudcov v k.ú. Hudcov, zapsaného na LV č. 131 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25330 na tomto pozemku umístěném
ve prospěch budoucího oprávněného: Milan Gros, Lahošťská 59, Teplice-Hudcov, PSČ
415 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „RD Hudcov vč. přípojek inženýrských sítí na p.p.č.
328/3 v k.ú. Hudcov“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9.
2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

59.
Usnesení č. 123/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6042/2008/UL
k pozemku p.p.č. 346 a 354 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Malečov v k.ú. Malečov, zapsaných na LV č. 161 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č.
III/25841 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Obec
Malečov, Malečov 36, Malečov, PSČ 403 27, IČ 00266884, zastoupeného Antonínem
Marešem, starostou. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „ÚL-Malečov-prodloužení
vodovodního řadu pro 5 RD“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 ze dne
18.9.2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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60.
Usnesení č. 124/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1022/2008/DC
k pozemku p.č. 17 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zbořeniště, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Rybniště v k.ú. Rybniště zapsaného na LV č. 277 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace II/263
na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425, zastoupeného Ing. Milošem Nedbalem,
vedoucí oddělení Inženýrink Děčín. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Zemní kabelová
přípojka NN pro RD p.p.č. 51/5“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

61.
Usnesení č. 125/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3069/2008/LT
k pozemku p.č. 1259/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Hlinná v k.ú. Hlinná zapsaného na LV č. 519 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24719 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425, zastoupeného Jaroslavem Soukupem, vedoucí
oddělení Inženýring Louny. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „IV-12-4005387-Hlinná-NN
pro p.p.č. 103/3 a 587/1, 2RD, 2xOM“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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62.
Usnesení č. 126/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3071/2008/LT
k pozemku p.č. 721 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Mšené-lázně v k.ú. Vrbice u Mšeného-lázní zapsaného na LV č. 285 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/118 a dále
k pozemku 447/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Martiněves v k.ú. Radešín u Martiněvsi zapsaného na LV č. 485 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23927 a dále
k pozemku 1569/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Martiněves v k.ú. Martiněves u Libochovic zapsaného na LV č. 824 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23741 na
těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: ZELENÁ ENERGIE,
s.r.o., Sokolovská 124, Karlovy Vary, PSČ 360 05, IČ: 25499530, zastoupeného Silvio
Siberem, jednatel společnosti. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Větrná farma Mšenélázně-kabelový systém VN“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9.
2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

63.
Usnesení č. 127/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6039/2008/UL
k pozemku p.č. 4562 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Ústí nad Labem v k.ú. Ústí nad Labem zapsaného na LV č. 3321 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/26036 na
tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425, zastoupeného Ing. Milošem Nedbalem,
vedoucí oddělení Inženýrink Děčín. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „UL-Kočkovská-nové
OM p.p.č. 4568/2 (IP-12-4001000)“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

64.
Usnesení č. 128/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6040/2008/UL
k pozemku p.č 365 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Velké Chvojno v k.ú. Velké Chvojno zapsaného na LV č. 96 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/25361 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425, zastoupeného Ing. Milošem Nedbalem, vedoucí
oddělení Inženýrink Děčín. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Stížnost UL-Velké
Chvojno čp. 50 (IE-12-4002213)“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

65.
Usnesení č. 129/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2050/2008/CV
k pozemku p.č. 2334 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kadaň v k.ú. Kadaň zapsaného na LV č. 3190 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. II/568 na tomto pozemku umístěném
ve prospěch budoucího oprávněného: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň, PSČ 432
01, IČ 00261912, zastoupeného PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starosta. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Kadaň-veřejné osvětlení pěší komunikace ul. Hřbitovní“ jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno
DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

66.
Usnesení č. 130/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2049/2008/CV
k pozemku p.č. 1093/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Klášterec nad Ohří v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří zapsaného na LV č. 2414 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
II/224 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Jiří Ouda,
Luční 657, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Klášterec nad Ohří-napojení internetu a kamerový systém pro Městskou policii v ul.
Chomutovská“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002,
k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

67.
Usnesení č. 131/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2013/2008/CV k pozemku p.č. 599
a 422 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Jirkov
v k.ú. Březenec zapsaných na LV č. 884 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2524 a III/2525 na těchto pozemcích umístěných ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ:
27232425, zastoupeného Ing. Pavlem Šmakalem, vedoucí oddělení Dokumentace. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Březenec-rekonstrukce rozvodu NN“, jakož i vstup (vjezd)
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 581-421/2006 ze dne 10.7.2007, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za
jednorázovou úhradu v částce 65.569,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 8.1.2007.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

68.
Usnesení č. 132/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2014/2008/CV k pozemku p.č.
815/1 a 815/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Vysoká Pec v k.ú. Drmaly zapsaných na LV č. 608 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2528 na těchto pozemcích umístěných
ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689,
Teplice, PSČ 415 50, IČ: 49099469, zastoupeného Ing. René Lengyelem, vedoucí
majetkového oddělení. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Drmaly-rekonstrukce vodovodu“,
jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 257-494/2007 ze dne 8.11.2007 a 256494/2007 ze dne 14.11.2007, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle
této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce 21.301,- Kč.
Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 20.11.2007.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

69.
Usnesení č. 133/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2021/2008/CV k pozemku p.č.
1550/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Údlice
v k.ú. Údlice zapsaného na LV č. 473 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/25124 na tomto pozemku umístěném ve prospěch
oprávněného: L2M-Rolety s.r.o., Pod Strážištěm 5398, Chomutov, PSČ 430 04, IČ:
25432010, zastoupeného Miroslavem Bursíkem, jednatel firmy. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Hala a administrativní budova firmy L2M v Údlicích-vodovod“, jakož i vstup (vjezd)
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 627-69/2005 ze dne 17.8.2005, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za
jednorázovou úhradu v částce 1.309,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 11.4.2005.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

70.
Usnesení č. 134/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2022/2008/CV k pozemku p.č.
218/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Jirkov
v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova zapsaného na LV č. 2587 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2528 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch oprávněného: Mgr. Michal Füleky, Červený Hrádek 60, Červený
Hrádek, PSČ 431 11. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Červený Hrádek-kanalizační
přípojka k RD čp. 60“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 264124/2005 ze dne 7.12.2005, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této
smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce 476,- Kč. Výše
jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 14.11.2005.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

71.
Usnesení č. 135/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2015/2008/CV k pozemku p.č. 819
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Strupčice
v k.ú. Strupčice zapsaného na LV č. 305 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/25118 na tomto pozemku umístěném ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425,
zastoupeného Ing. Pavlem Šmakalem, vedoucí oddělení Dokumentace Louny. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Strupčice-rekonstrukce rozvodu NN“, jakož i vstup (vjezd)
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 299-14/2006 ze dne 23.3.2006, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za
jednorázovou úhradu v částce 37.400,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 6.10.2005.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

72.
Usnesení č. 136/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2018/2008/CV k pozemku p.č.
775/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Spořice
v k.ú. Spořice zapsaného na LV č. 601 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2256 na tomto pozemku umístěném ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425,
zastoupeného Ing. Pavlem Šmakalem, vedoucí oddělení Dokumentace Louny. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Stavba RD-IS na p.p.č. 774/31 a 774/26 v k.ú. Spořice“,
jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 595-543/2005 ze dne 19.12.2005, který je
nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19%
DPH za jednorázovou úhradu v částce 2.380,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 14.12.2005.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

73.
Usnesení č. 137/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2020/2008/CV k pozemku p.č. 225
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Otvice v k.ú.
Otvice zapsaného na LV č. 524 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Chomutov a komunikaci II/251 na tomto pozemku umístěném ve prospěch oprávněného:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425, zastoupeného
Ing. Pavlem Šmakalem, vedoucí oddělení Dokumentace Louny. Obsahem věcného břemene
je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro
akci „Otvice-kabelizace NN části obce, 2. etapa“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 645-383/2006 ze dne 25.7.2006, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou
úhradu v částce 1.666,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu
ze dne 1.6.2006.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

74.
Usnesení č. 138/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2019/2008/CV k pozemku p.č.
338/1, 225 a 802 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Otvice v k.ú. Otvice zapsaných na LV č. 524 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci II/251 a III/00732 na těchto pozemcích
umístěných ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ
405 02, IČ: 27232425, zastoupeného Ing. Pavlem Šmakalem, vedoucí oddělení Dokumentace
Louny. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Otvice-zahuštění TS a rekonstrukce NN“, jakož i
vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení,
to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 625-269/2005 ze dne 13.1.2006, který je
nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19%
DPH za jednorázovou úhradu v částce 33.558,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 9.1.2006.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

75.
Usnesení č. 139/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4007/2008/LN k pozemku p.č.
1129/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Liběšice v k.ú. Kluček zapsaného na LV č. 160 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny a komunikaci III/22716 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ:
27232425, zastoupeného Ing. Pavlem Šmakalem, vedoucí oddělení Dokumentace Louny.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Kluček-přípojka NN pro p.p.č. 9-Pavel Abrhám, č. IP-124000679/002“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav
a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 160-639/2007 ze dne
12.12.2007, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo
zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce 535,50 Kč. Výše jednorázové
úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 4.6.2008.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

76.
Usnesení č. 140/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4009/2008/LN k pozemku p.č.
943/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Peruc
v k.ú. Peruc zapsaného na LV č. 625 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Louny a komunikaci III/23738 na tomto pozemku umístěném ve prospěch
oprávněného: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 –
Michle, PSČ 140 22, IČ: 60193336, zastoupeného Miroslavem Možným, specialista pro
výstavbu sítě. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „C-07061/3-2-097, 0522/07 Peruc, 11
RD, ÚPS-veřejná komunikační síť“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 395-197/2007 ze dne 16.1.2008, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce
904,40 Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 27.5.2008.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

77.
Usnesení č. 141/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4008/2008/LN k pozemku p.č. 1828
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Peruc v k.ú.
Domoušice zapsaného na LV č. 295 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Louny a komunikaci III/22919 na tomto pozemku umístěném ve prospěch
oprávněného: Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415
50, IČ: 49099469, zastoupeného Ing. René Lengyelem, vedoucí majetkového oddělení.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Domoušice-Filipov, vodovod (LN 013003)“, jakož i vstup
(vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 306-3028/2008 ze dne 15.2.2008, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za
jednorázovou úhradu v částce 10.829,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 16.10.2006.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

78.
Usnesení č. 142/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3011/2008/LT k pozemku p.č.
653/2 a 655/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Hrobce v k.ú. Hrobce zapsaných na LV č. 212 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci III/24056 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch
oprávněného: Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689,
Teplice, PSČ 415 50, IČ: 49099469, zastoupeného Ing. René Lengyelem, vedoucí
majetkového oddělení. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Hrobce-vodovod“, jakož i vstup
(vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 229-58/2008 ze dne 17.4.2008 a 230-59/2008 ze
dne 22.4.2008, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy
bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce 13.230,-Kč. Výše
jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 5.11.1997.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

79.
Usnesení č. 143/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4062/2008/LN
k pozemku p.č 59/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Nové Sedlo v k.ú. Žabokliky zapsaného na LV č. 42 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22520 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405
02, IČ: 27232425, zastoupeného Jaroslavem Soukupem, vedoucí oddělení Inženýrink Louny.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Žabokliky-rekonstrukce sítě NN č. IE-12-4001890“ jakož i
vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno
DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

80.
Usnesení č. 144/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4063/2008/LN
k pozemku p.č 59/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Nové Sedlo v k.ú. Žabokliky zapsaného na LV č. 42 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22520 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405
02, IČ: 27232425, zastoupeného Jaroslavem Soukupem, vedoucí oddělení Inženýrink Louny.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Žabokliky-čp. 37, kabel NN, Vladimír Říha č. IE-124004999“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě
bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

81.
Usnesení č. 145/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4061/2008/LN
k pozemku p.č 185, 279/1 a 279/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: 0, obec Podbořany v k.ú. Kněžice u Podbořan zapsaných na LV č. 95 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22415
a III/2248 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425, zastoupeného
Jaroslavem Soukupem, vedoucí oddělení Inženýrink Louny. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Podbořany, Kněžice 51, kabel NN, Josef Tichý č. IV-12-4005177“ jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

82.
Usnesení č. 146/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4054/2008/LN
k pozemku p.č 1483/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Obora v k.ú. Obora u Loun zapsaného na LV č. 764 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/246 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425, zastoupeného Jaroslavem Soukupem, vedoucí oddělení
Inženýrink Louny. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Obora-rekonstrukce NN mezi TS
obec
a
obec
2,
II. etapa rekonstrukce NN“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9.
2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

83.
Usnesení č. 147/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4055/2008/LN
k pozemku p.č PK 1085/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Hříškov v k.ú. Hříškov zapsaného na LV č. 452 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/23739 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425, zastoupeného Jaroslavem Soukupem, vedoucí oddělení
Inženýrink Louny. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Hříškov p.p.č. 1330/6, kNN, DTS, vev
VN, č. IV-12-4005041“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9.
2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

84.
Usnesení č. 148/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4056/2008/LN
k pozemku p.č 2759/5 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Žatec v k.ú. Žatec zapsaného na LV č. 6087 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. II/225 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405
02, IČ: 27232425, zastoupeného Jaroslavem Soukupem, vedoucí oddělení Inženýrink Louny.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „LN-Žatec, Lounská 2796/1, kNN, RSDr. Bohuslav
Knapek, č. IV-12-4004598“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9.
2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

85.
Usnesení č. 149/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4060/2008/LN
k pozemku p.č 279/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Podbořany v k.ú. Kněžice u Podbořan zapsaného na LV č. 95 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22414 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Město Podbořany, Mírová 615,
Podbořany, PSČ 441 01, IČ: 00265365, zastoupeného Mgr. Radkem Reindlem, starosta.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Kněžice-kabely VO“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

86.
Usnesení č. 150/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4057/2008/LN
k pozemku p.č 1455/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Panenský Týnec v k.ú. Panenský Týnec zapsaného na LV č. 427 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/23735 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Ladislav Kuchařík a Lenka
Kuchaříková, Panenský Týnec 38, Panenský Týnec, PSČ 439 05. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Penzion „Na Pile“-stavební úpravy a přístavba objektu čp. 164,
Panenský Týnec-kanalizační přípojka+ČOV“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného
na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

87.
Usnesení č. 151/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4058/2008/LN
k pozemku p.č 4185/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Lenešice v k.ú. Lenešice zapsaného na LV č. 549 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/25013 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Jaromír Svíček, Smetanova 512, Lenešice, PSČ 439 23.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Vodovodní a kanalizační přípojka, Dlouhá ul. 87,
Lenešice“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě
bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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88.
Usnesení č. 152/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4059/2008/LN
k pozemku p.č 754/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Úherce v k.ú. Úherce u Panenského Týnce zapsaného na LV č. 442 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/23435 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Renáta Charvátová, Vršovická
1429/68, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Kanalizační přípojka+ČOV u RD čp. 41 st.p.č. 76/2, Úherce“ jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

89.
Usnesení č. 153/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6050/2008/UL
k pozemku p.č 1008 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Ústí nad Labem v k.ú. Neštěmice zapsaného na LV č. 731 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/25373 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Jiří Pazour, Hluboká 486, Ústí
nad Labem, PSČ 403 31 a Martina Pazourová, Pincova 2968/7, Ústí nad Labem, PSČ 400
11. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „RD na p.p.č. 1093/2 v k.ú. Neštěmice-kanalizační a
vodovodní přípojka“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9.
2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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90.
Usnesení č. 154/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3074/2008/LT
k pozemku p.č 574 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Libochovice v k.ú. Ctiněves zapsaného na LV č. 602 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24623 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Markéta Chadimová, Ctiněves 153,
Roudnice nad Labem, PSČ 413 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Ctiněves-výstavba
nového RD, zřízení přípojek IS, zřízení sjezdu na p.p.č. 545/2“ jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

91.
Usnesení č. 155/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3073/2008/LT
k pozemku p.č 1755/8 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Libochovice v k.ú. Libochovice zapsaného na LV č. 1346 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/246 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Jan Kokoška, Revoluční 504,
Libochovice, PSČ 411 17. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Libochovice, ul.
Revoluční-p.p.č. 19/2-uložení kanalizační přípojky“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

92.
Usnesení č. 156/122R/2008
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1026/2008/DC
k pozemku p.č 2925 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Rumburk v k.ú. Rumburk zapsaného na LV č. 2667 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. II/263 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Mirko Bernas, Plzeňská 356/26, Jiříkov, PSČ 407 53.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Vodovodní přípojka pro čp. 829/1, Jiráskova ulice,
Rumburk“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002,
k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

93.
Usnesení č. 157/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6046/2008/UL
k pozemku p.č 578 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Kučlín v k.ú. Kučlín zapsaného na LV č. 462 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/2577 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Obce Hrobčice, Hrobčice 41, Hrobčice, PSČ 417 57,
IČ: 00266345, zastoupeného Boženou Zemanovou, starostkou. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Veřejná kanalizace a KČOV v obci Kučlín“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného
na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

94.
Usnesení č. 158/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6047/2008/UL
k pozemku p.č 562 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Chouč v k.ú. Chouč zapsaného na LV č. 462 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/2572 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Obce Hrobčice, Hrobčice 41, Hrobčice, PSČ 417 57,
IČ: 00266345, zastoupeného Boženou Zemanovou, starostkou. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Veřejná kanalizace a KČOV v obci Chouč“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného
na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.
B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

95.
Usnesení č. 159/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6044/2008/UL
k pozemku p.č 616/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Červený Újezd u Mukova v k.ú. Červený Újezd u Mukova zapsaného na LV č. 199
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č.
III/2584 a dále k
pozemku p.č. 629 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území, obec Červený Újezd u Mukova v k.ú.
Červený Újezd u Mukova zapsaného na LV č. 199 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/2584 na těchto pozemcích umístěných ve
prospěch budoucího oprávněného: Obce Hrobčice, Hrobčice 41, Hrobčice, PSČ 417 57,
IČ: 00266345, zastoupeného Boženou Zemanovou, starostkou. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Veřejná kanalizace a KČOV v obci Červený Újezd“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

96.
Usnesení č. 160/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6048/2008/UL
k pozemku p.č 243/2, 230/2 a 230/3 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: chráněná krajinná oblast-II.-IV. zóna, obec Mirošovice v k.ú. Mirošovice
zapsaných na LV č. 462 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Teplice a komunikaci č. II/257 a III/2572 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch
budoucího oprávněného: Obce Hrobčice, Hrobčice 41, Hrobčice, PSČ 417 57, IČ:
00266345, zastoupeného Boženou Zemanovou, starostkou. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Veřejná kanalizace a KČOV v obci Mirošovice“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

97.
Usnesení č. 161/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6045/2008/UL
k pozemku p.č 682/1, 682/2, 689/7 a 675/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0 obec Razice v k.ú. Razice zapsaných na LV č. 138 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/2575 a III/2577 a
dále k pozemku
p.č. 660/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná
krajinná oblast II. – IV. zóna, obec Razice v k.ú. Razice zapsaného na LV č. 138 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/2577
na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Obce Hrobčice,
Hrobčice 41, Hrobčice, PSČ 417 57, IČ: 00266345, zastoupeného Boženou Zemanovou,
starostkou. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Veřejná kanalizace a KČOV v obci
Razice“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě
bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

98.
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Usnesení č. 162/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6049/2008/UL
k pozemku p.č 565/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0
obec Novosedlice v k.ú. Novosedlice zapsaného na LV č. 786 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25347 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: KAST Teplice s.r.o., Trnovanská ulice,
Novosedlice, PSČ 417 31, IČ: 46709142, zastoupeného Petrem Weinerem, jednatelem.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Obytná zóna Novosedlice-Bystřická ul., plynovod“ jakož i
vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno
DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

99.
Usnesení č. 163/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1025/2008/DC
k pozemku p.č 6038 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0
obec Jiříkov v k.ú. Jiříkov zapsaného na LV č. 748 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. II/263 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: REAL ESTATE, s.r.o., Hollavova 1738, Most, PSČ
434 01, IČ: 25448501, zastoupeného Danielem Ježkem, předsedou představenstva. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Vodovodní a kanalizační přípojka pro čerpací stanici PHM
v k.ú. Jiříkov“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002,
k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

100.
Usnesení č. 164/122R/2008
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1029/2008/DC
k pozemku p.č 1239/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Benešov nad Ploučnicí v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
zapsaného na LV č. 448 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
a komunikaci č. II/262 a dále k pozemku
p.č. 1230/5 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Benešov nad Ploučnicí v k.ú. Benešov nad Ploučnicí zapsaného na LV
č. 1922 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č.
II/26224 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská
vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ: 49099469,
zastoupeného Ing. Miroslavem Harciníkem, generálním ředitelem. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Benešov nad Ploučnicí-odkanalizování a čištění odpadních vod“ jakož i
vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno
DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

101.
Usnesení č. 165/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1030/2008/DC
k pozemku p.č 1508 a 1498/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Srbská Kamenice v k.ú. Srbská Kamenice
zapsaných na LV č. 181 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
a komunikaci č. III/25854 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího
oprávněného: Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, Srbská Kamenice, PSČ 407
15, IČ: 00831387, zastoupeného Vlastou Markovou, starostkou. Obsahem věcného břemene
je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro
akci „Rozšíření stávajícího rozvodu veřejného osvětlení v obci Srbská Kamenice“ jakož i
vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno
DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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102.
Usnesení č. 166/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3070/2008/LT
k pozemku p.č 344/1 a 367 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Vědomice v k.ú. Vědomice zapsaných na LV č. 343 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/240 a mostě č. 240-031
na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Povodí Labe, státní
podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ: 70890005, zastoupeného Ing.
Jiřím Kremsou, technickým ředitelem. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Zřízení stavby
MVE-Roudnice nad Labem (pravý a levý břeh), uložení silového elektrického kabelu na
mostní konstrukci mostu, ev. č. 240-031“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

103.
Usnesení č. 167/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3072/2008/LT
k pozemku p.č PK 257 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Ploskovice v k.ú. Ploskovice zapsaného na LV č.
137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/26015 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Telefónica
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22, IČ:
60193336, zastoupeného Miroslavem Možným, specialistou pro výstavbu sítě. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „J-083-2-0904 Ploskovice-20 RD Jih, ÚPS, ZTV“ jakož i
vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno
DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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104.
Usnesení č. 168/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1027/2008/DC
k pozemku p.č 2924 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Rumburk v k.ú. Rumburk zapsaného na LV č. 2667 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. II/263
na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22, IČ: 60193336,
zastoupeného Miroslavem Možným, specialistou pro výstavbu sítě. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „C-08061/3-2-049 Rumburk, Rumburské vzpoury, ÚPS (telekomunikační
kabel O2, supermarket TESCO-Rumburk)“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného
na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

105.
Usnesení č. 169/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1028/2008/DC
k pozemku p.č 2555 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Česká Kamenice v k.ú. Česká Kamenice zapsaného na LV č.
34 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č.
II/26313 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Telefónica
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22, IČ:
60193336, zastoupeného Miroslavem Možným, specialistou pro výstavbu sítě. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Napojení dvou RD na st.p.č. 1259 a 1258 v ul. 5. května
v České Kamenici, telekomunikační kabel O2, (J-083 2-2820)“ jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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106.
Usnesení č. 170/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4010/2008/LN k pozemku p.č.
790/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Vršovice v k.ú. Vršovice u Loun zapsaného na LV č. 298 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2462 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ
27232425, zastoupeného Ing. Pavlem Šmakalem, vedoucí oddělení Dokumentace Louny.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Vršovice, Pod zámkem-kabel NN pro 36 zahrad, č. IV-124003578/022“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav
a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 207-147/2008 ze dne
15.5.2008, který je nedílnou součástí této smlouvy.Věcné břemeno dle této smlouvy bylo
zřízeno včetně DPH 19% za jednorázovou úhradu v částce 1.071,- Kč. Výše jednorázové
úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 28.4.2008.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

107.
Usnesení č. 171/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2023/2008/CV k pozemku p.č.
1962/2, 1962/1 a 1962/8 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Jirkov v k.ú. Jirkov zapsaných na LV č. 2644 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/25118 na těchto
pozemcích umístěných ve prospěch oprávněného: SČP NET, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad
Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567, zastoupeného Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucí
správy nemovitého majetku a Ing. Miroslavem Hromádkou, technik správy nemovitého
majetku. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rekonstrukce NTL plynovodu a DP
Zaječická ulice, Jirkov“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 183704085/2004 ze dne 6.10.2004 a č. 1830-04085/2004 ze dne 6.10.2004, které jsou nedílnou
součástí této smlouvy.Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH 19% za
jednorázovou úhradu v částce 19.218,50 Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 25.11.2004.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

108.
Usnesení č. 172/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3012/2008/LT k pozemku p.č.
594/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Dušníky
v k.ú. Dušníky zapsaného na LV č. 321 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/608 na tomto pozemku umístěném ve prospěch
oprávněného: Josef Klečka, Sokolská 1098, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Dušníky-RD na p.p.č. 362/2, výstavba plynovodní a
kanalizační (přečerpávací) přípojky DN 50“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 291-113/2008 ze dne 21.5.2008, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH 19% za jednorázovou
úhradu v částce 2.975,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu
ze dne 19.6.2008.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

109.
Usnesení č. 173/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4064/2008/LN
k pozemku p.č 5087/18 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Louny v k.ú. Louny zapsaného na LV č. 2798 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/25013 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425, zastoupeného Jaroslavem Soukupem, vedoucí oddělení
Inženýrink Louny. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Louny-kabel VN mezi TS Mlýn-TS7
(IE-12-4001870)“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002,
k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

110.
Usnesení č. 174/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4065/2008/LN
k pozemku p.č 725/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Postoloprty v k.ú. Postoloprty zapsaného na LV č. 291 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2508 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425, zastoupeného Jaroslavem Soukupem, vedoucí oddělení
Inženýrink Louny. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „R7 Postoloprty-MÚK Bitozeves,
přeložka vedení VN 22 kV, ŘSD-SO 430 Přeložka vedení VN v km 0,295 (EP-124000980)“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě
bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

111.
Usnesení č. 175/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2052/2008/CV
k pozemku p.č 575 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Loučná pod Klínovcem v k.ú. Loučná pod Klínovcem zapsaného na LV č. 361 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
II/219 a dále
k pozemku p.č. 1123/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Loučná pod Klínovcem v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem zapsaného na LV č.
398 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
II/223 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: BLESS
INVEST, a.s., Jihlavská 823/78, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 27948862, zastoupeného Janem
Lysákem, předseda představenstva. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Háj u Loučné pod
Klínovcem-Apartmány pod Klínovcem, přípojka telefonu a vody“ jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
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usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.
B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

112.
Usnesení č. 176/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1031/2008/DC
k pozemku p.č 819 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Lovečkovice v k.ú. Mukařov u Úštěku zapsaného na LV č.
77 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
II/240 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská
vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ: 49099469,
zastoupeného Ing. Reném Lengyelem. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „VerneřiceMukařov-rekonstrukce výtlačného řadu“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

113.
Usnesení č. 177/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2051/2008/CV
k pozemku p.č 871/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Místo v k.ú. Místo zapsaného na LV č. 354 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22322 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Jan Moravčík, Místo čp. 1, Chomutov, PSČ 430 01.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Místo-IS pro RD na p.p.č. 164 k.ú. Místo, p. Moravčík“
jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě
bude připočteno DPH ve výši 19%.
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B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

114.
Usnesení č. 178/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1032/2008/DC
k pozemku p.č 90/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Děčín v k.ú. Křešice u Děčína zapsaného na LV č. 1015 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. II/261 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Slávka Marholdová, Pražská 403, Děčín
XXXII. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Vodovodní přípojka pro p.p.č. 638/17 k.ú. Křešice
u Děčína“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě
bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

115.
Usnesení č. 179/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3075/2008/LT
k pozemku p.č 423 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Dlažkovice v k.ú. Dlažkovice zapsaného na LV č. 94 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/23756 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: JUDr. Jana Benešová, Moravská ulice
2010/11, Praha, PSČ 120 00. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Dlažkovice-čp. 14,
domovní čistírna odpadních vod a napojení na stávající kanalizaci“ jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

116.
Usnesení č. 180/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6051/2008/UL
k pozemku p.č 686/5 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Bžany v k.ú. Bžany zapsaného na LV č. 325 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25325 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Václav Smetana, Albrechtická 638/413, Most, PSČ 434
01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Bžany č.p. 62-přístavba truhlárny, kanalizační
přípojka“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě
bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

117.
Usnesení č. 181/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1033/2008/DC
k pozemku p.č 1272/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Benešov nad Ploučnicí v k.ú. Benešov nad Ploučnicí zapsaného na LV č. 448 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. II/262 na
tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Kamil Hejduk,
Českolipská 718, Benešov nad Ploučnicí. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Stavební úpravy a
přístavba k RD č.p. 718-vodovodní přípojka, kanalizační přípojka a sjezd na p.č. 631/4“
jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě
bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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118.
Usnesení č. 182/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3076/2008/LT
k pozemku p.č 624/2 a 624/3 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Čížkovice v k.ú. Čížkovice zapsaných na LV č. 522 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2476 a dále k
k pozemku p.č. 170 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Čížkovice v k.ú. Želechovice zapsaného na LV č. 611 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23750 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Čížkovice, Jiráskova 43, Čížkovice,
PSČ 411 41 IČ 263486, zastoupeného Simonem Kimmerem. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Želechovice-odkanalizování obce Želechovice do ČOV Lafarge cement Čížkovice
(tlaková kanalizace)“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9.
2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

119.
Usnesení č. 183/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3013/2008/LT k pozemku p.č.
528/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Drahobuz v k.ú. Strážiště u Drahobuze zapsaného na LV č. 203 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24069 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,
Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64949681, zastoupeného Ing. Jiřím Fikerem. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Strážiště u Drahobuze-elektropřípojka pro ZS GSM“, jakož i vstup
(vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 47-479/2007 ze dne 21.4.2008, který je nedílnou
součástí této smlouvy.Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH 19% za
jednorázovou úhradu v částce 6.354,60 Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 25.6.2008.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

120.
Usnesení č. 184/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1004/2008/DC k pozemku p.č.
3055/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Království v k.ú. Království zapsaného na LV č. 329 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. II/266 a dále k
pozemku p.č. 1886/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Království v k.ú. Dolní Křečany zapsaného na LV č. 2620 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. III/2657 na těchto pozemcích
umístěných ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ
405 02, IČ 27232425, zastoupeného Davidem Bezděčným, vedoucí oddělení dokumentace
Děčín. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Císařský-výměna podpěrných bodů vedení VN
z RS Rumburk, Podhájí po p.p.č. 78 Království“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 2292-384/2007 ze dne 8.8.2007, který je nedílnou součástí této
smlouvy.Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH 19% za jednorázovou
úhradu v částce 3.094,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu
ze dne 2.11.2007.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

121.
Usnesení č. 185/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3077/2008/LT
k pozemku p.č 1806/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Libochovice v k.ú. Libochovice zapsaného na LV č. 1346 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/246 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: ARMO Steel, s.r.o., Dušní 112/16, Praha
1, PSČ 110 00, IČ 25448242, zastoupeného Tomášem Hruškou, jednatel společnosti.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Libochovice, Havlíčkova ulice čp. 129, 526, 527vybudování 3 ks plynovodních přípojek, p.p.č. 708, 352, 351, st.p.č. 385/2, 1806/2“ jakož
i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
120

Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno
DPH ve výši 19%.
B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

122.
Usnesení č. 186/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3078/2008/LT
k pozemku p.č. 223/1, 226/1, 227 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Sulejovice v k.ú. Sulejovice zapsaných na
LV č. 410 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. III/00817 a dále k
pozemku p.č. 1275/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Vchynice v k.ú. Vchynice zapsaného na LV č. 136 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/00817 a dále k
pozemku p.č. 1275/2, 1328/2, 1330 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Vchynice v k.ú. Radostice u Vchynice
zapsaných na LV č. 136 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikaci č. III/00818 a dále k
pozemku p.č. 1300 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Vchynice v k.ú. Vchynice zapsaného na LV č. 136 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/2587 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného:
Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice, Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ
49099469, zastoupeného Ing. René Lengyelem, vedoucí majetkového oddělení společnosti.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Velemín, Bílinka-náhrada zdroje vody“ jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno
DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

123.
Usnesení č. 187/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2024/2008/CV k pozemku p.č. 78/2
a 78/3 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Kadaň
v k.ú. Prunéřov zapsaných na LV č. 1609 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/1981 a dále k pozemku
p.č. 470/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Klášterec nad Ohří v k.ú. Mikulovice u Vernéřova zapsaného na LV č. 286 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. II/224 na těchto
pozemcích umístěných ve prospěch oprávněného: ČEZ a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ
140 53, IČ: 45274649, zastoupeného Ing. Janem Kalinou a Petrem Marešem. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Podzemní trasy-vodovodu, kanalizace a kabelový kanál“,
jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 592-2067/2007 ze dne 17.12.2007 a č.
281-2068/2007 ze dne 14.12.2007, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno
dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce 13.090,- Kč.
Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 23.6.2008.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

124.
Usnesení č. 188/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4066/2008/LN
k pozemku p.č. 1053/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kozly v k.ú. Kozly u Loun zapsaného na LV č. 46 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/5692 na tomto pozemku
umístěného ve prospěch budoucího oprávněného: Jaroslav a Růžena Míčkovi, Kozly čp.
42, Louny, PSČ 440 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rodinný dům čp. 42 na
parc. č. 26/1, Kozly – vodovodní přípojka“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

125.
Usnesení č. 189/122R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1 . rozhodnout
že dle ustanovení čl. IX. odst. 1 Smlouvy kupní č. 1021/2007 (14/07/UDC/KS) ze dne
23. 7. 2007 uzavřené mezi Ústeckým krajem a Českou republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, 128 00 Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, IČ:
69797111 (příloha č. 21 tohoto usnesení) se již Ústecký kraj touto smlouvou necítí vázán.
2. uložit
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby o rozhodnutí dle bodu A) 1. tohoto
usnesení písemně informoval druhou stranu výše uvedené Smlouvy kupní č. 1021/2007 ze
dne 23. 7. 2007.
Termín: 15. 10. 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

Usnesení č. 190/122R/2008
„Uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti Ústeckého kraje na základě
nadlimitní veřejné zakázky na služby“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Pojištění majetku a
odpovědnosti Ústeckého kraje“.
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Pojištění majetku a
odpovědnosti Ústeckého kraje“.

B)

rozhoduje
1. Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen “zákon“), nevyloučit žádného uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění o přidělení veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti
Ústeckého kraje“ uchazeči Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO
47115971, a to za podmínek:
Celková nabídková cena varianta I s ročním pojistným 8.664.831,- Kč včetně DPH.

C)

ukládá
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele
u této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání
této smlouvy.
Termín: 1. 9. 2008
2. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem a její předložení k podpisu zadavateli
Termín: 25. 8. 2008
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Usnesení č. 191/122R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Dětský domov a školní jídelna Tuchlov – oprava střechy a zpevnění ploch“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Dětský domov a školní jídelna Tuchlov – oprava střechy a zpevnění ploch“.

B)

rozhodla
podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen “zákon“), o vyloučení uchazeče AQUA zemní práce s.r.o., Mlýnská 46, 435
42 Hamr - Litvínov, IČ: 25031562, když dle § 53 odst. 1 písm. d) uvedl špatné znění
čestného prohlášení.
Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Dětský domov a školní jídelna Tuchlov – oprava střechy a zpevnění
ploch“ dodavateli North stav a. s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25045997,
a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 5 998 302,50 Kč bez DPH, 6 915 608,50 Kč s DPH
Termín plnění: 14 týdnů
Poskytované záruky: 60 měsíců.

C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy.
Termín: 20. 9. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli.
Termín: 20. 9. 2008
Usnesení č. 192/122R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice – novostavba šaten a REKO
sociálního zařízení Vrbičany“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice – novostavba šaten
a REKO sociálního zařízení Vrbičany“.

B) rozhodla
1. Zadávací řízení zrušit, z důvodu podstatně vyšších nabídkových cen, než byla
předpokládaná hodnota, kdy bylo zjištěno, že rozpočet zpracovatele projektové
dokumentace neobsahoval některé potřebné položky.
2. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona a podle ustanovení § 25 písm. b) a
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o výzvě
k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na
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stavební práce „Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice –
novostavba šaten a REKO sociálního zařízení Vrbičany“.
3. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a
váhami: celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 90%, termín plnění od
předání staveniště v týdnech – váha 5%, poskytované záruky na celé dílo v měsících
ode dne předání a převzetí akce, nejvýše však 60 měsíců – váha 5 %.
4. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů ve zjednodušeném
podlimitním řízení:
základní kvalifikační předpoklady
dle § 53 odst. 1 písmene a) a b) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
dle § 53 odst. 1 písmene c), d), e) f), g), h), i) zákona uchazeč doloží čestným prohlášením;
profesní kvalifikační předpoklady
dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 1 mil. Kč
dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že uchazeč doloží čestné prohlášení o výši
obratu za předcházející tři účetní období, s tím že obrat za každé předcházející účetní
období v oblasti stavebních prací bude min. ve výši 30 mil. Kč bez DPH.
technické kvalifikační předpoklady
dle § 56 odst. 3 písmene a) zákona s tím, že uchazeč uvede realizované zakázky
v posledních 5 letech (2003-2007), a to pouze v objemu vyšším jak 8 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby pozemního stavitelství a nejméně tři osvědčení objednatelů o
řádném plnění těchto zakázek
dle § 56 odst. 3 písmene c) zákona, s tím, že uchazeč doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb.v platném znění.
5. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
6. O zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:
1)
2)
3)
4)
5)

C)

ALFA TERM MOST a. s., Lomená 47, 434 00 Most, IČ: 64049591
HERKUL a.s., Mostecká čp. 85, 434 01 Most – Vtelno, IČ: 25004638
Chládek a Tintěra a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881
Joel, s.r.o., Obchodní 3, 434 01 Most, IČ: 25019171
RRR spol. s r. o., 17. listopadu 5349,430 04 Chomutov, IČ: 25410946

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. Ing. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
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5.
6.
7.

Ing. Zdeněk Teufl, investiční odbor
Mgr. Jaromíra Venclíčková, ředitelka PO
zástupce KHK

náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Ing. Miroslav Vacek, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Vitalij Černecký, investiční odbor
6. Ing. Jiří Novák, zástupce ředitelky PO
7. zástupce KHK
D)

ukládá
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit další nezbytné úkony,
zejména zrušení původní veřejné zakázky a následné vyhlášení nové veřejné zakázky podle
§ 21 odst. 1 písm. f) zákona a podle ustanovení § 25 písm. b) a § 38 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách.
Termín: 30. 9. 2008

Usnesení č. 193/122R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné
zakázky na služby ,,REKO silnice II/240 – D 8 – Lovečkovice“ - PD a IČ
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby zadané ve
zjednodušeném podlimitním řízení „REKO silnice II/240 – D8 - Lovečkovice“ PD a IČ.

B)

rozhodla
dle § 84 písm. 1 odst. a) zadávací řízení zrušit, když nebyly ve stanovené lhůtě podány
žádné nabídky.

C)

ukládá
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit další nezbytné úkony,
zejména zrušení původní veřejné zakázky a následné vyhlášení nové veřejné zakázky podle
§ 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 25 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
Termín: 30. 11. 2008

Usnesení č. 194/122R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné
zakázky na stavební práce ,,SPŠ Most — REKO elektroinstalace“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „SPŠ Most REKO elektroinstalace“
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „SPŠ Most REKO elektroinstalace“
3. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky „SPŠ Most REKO elektroinstalace“

B)

rozhodla
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1. Podle ustanovení § 71 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen ,,zákon“), nehodnotit uchazeče JOEL s. r. o., Obchodní 3,
434 01 Most- Velebudice, IČ: 25019171, protože podal nabídku po skončení lhůty.
2. Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o vyloučení uchazeče
UNIVERSAL MOST, s.r.o., Česká 842, 434 01 Most, IČ: 62740679 z další účasti
ve zjednodušeném podlimitním řízení, když dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona
zájemce doložil osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších zakázek
ze seznamu stavebních prací jen v obyčejné kopii. Zákon však v ustanovení § 57
odst. 1 stanoví, že nestanoví-li veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách jinak,
předkládá dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně
ověřené kopii.
3. O vyloučení uchazeče SKAR v.o.s., Horská 29, 435 43 Horní Jiřetín, IČ: 25019171,
proto, že doložil výpis z rejstříku trestů jen jednoho společníka ze dvou, podle
zákona musí doložit výpis z rejstříku trestů dle § 53 odst. 1 písm. a) Sb. za všechny
členy statutárního orgánu.Doložené smlouvy o pojištění jsou jen obyčejné kopie,
podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona, nestanoví-li veřejný zadavatel v zadávacích
podmínkách jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace
v originále či v úředně ověřené kopii. Navíc v doložených smlouvách není uvedeno,
že jejich předmětem je i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě ve výši min. 3 mil. Kč, jak požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.
V čestném prohlášení podle § 55 odst. 1 písmene c) zákona uvedl obecně, že obrat
v oblasti stavebních prací přesahoval částku 20 mil. Kč v každém ze tří
předcházejících účetních období, zatímco zadavatel v zadávacích podmínkách
požadoval doložit čestné prohlášení o výši obratu (v oblasti stavebních prací) za
předcházející tři účetní období, tedy za každé účetní období konkrétní údaj o obratu,
s tím že obrat za každé předcházející účetní období v oblasti stavebních prací bude
min. ve výši 20 mil. Kč bez DPH. Nabídka vůbec neobsahuje seznam stavebních
prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech, a to pouze v objemu vyšším
jak 3 mil. Kč bez DPH se zaměřením na práce obdobného charakteru (výstavba či
rekonstrukce elektroinstalací apod.) dle § 56 odst. 3 písmene a) zákona, a ze čtyř
doložených osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších zakázek (dále
jen „reference“) jsou dvě jen obyčejné kopie. Zadavatel v zadávacích podmínkách
požadoval předložení nejméně 3 referenci, takže jedna chybí.
4. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky „SPŠ
Most -REKO elektroinstalace“ uchazeči MOSEP – CHOMUTOV spol. s.r.o.,
Blatenská 2306, 430 03 Chomutov, IČ: 25016202 a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 6 373 683,42 Kč bez DPH, 7 584 683,27 Kč včetně DPH
Doba realizace od předání staveniště: 17 týdnů
Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 60 měsíců
C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy
Termín: 30. 9. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli
Termín: 30. 9. 2008
Usnesení č. 195/122R/2008
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Vyhodnocení výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky
na stavební práce ,, "II/247 přivaděč k Průmyslové zóně Prosmyky I. část" - výzva k podání
cenové nabídky na dodatečné stavební práce
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby " II/247
přivaděč k Průmyslové zóně Prosmyky I. část" výzva k podání cenové nabídky na
nové dodatečné stavební práce.
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby " II/247
přivaděč k Průmyslové zóně Prosmyky I. část" výzva k podání cenové nabídky na
nové dodatečné stavební práce.

B)

rozhodla
podle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky v rozsahu uvedeném
v předložené nabídce " II/247 přivaděč k Průmyslové zóně Prosmyky I. část" výzva k podání
cenové nabídky na nové dodatečné stavební práce, sdružení dodavatelů: SMP CZ, a.s.,
Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6, IČ: 45274932, Stavby silnic a železnic, a.s., Národní třída
10, 113 19 Praha 1, IČ:45274924, Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČ:
00014915, a to za podmínek: Celková nabídková cena: 26 114 624,58 Kč bez DPH.

C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy.
Termín: 30. 9. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 9. 2008
Usnesení č. 196/122R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „SOU technické Chomutov – výměna výplní otvorů“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „SOU technické Chomutov-výměna výplní otvorů“.

B)

rozhodla
Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen “zákon“), o vyloučení uchazeče ALFA TERM MOST a. s., Lomená 47, 434 00
Most, IČ: 64049591 , když dle § 53 odst. 1 písm. d) uvedl chybné znění čestného prohlášení.
Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce Stavby holding cz a.s., Za Strahovem 2338/44a, 169 00, Praha 6 Břevnov, IČ: 28232836, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 5 892 835,15 Kč Kč bez DPH
Termín plnění: 15 týdnů
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Poskytované záruky: 60 měsíců.
C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouv.
Termín: 31. 8. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli.
Termín: 31. 8. 2008
Usnesení č. 197/122R/2008
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „SŠ
energetická a stavební Chomutov - zateplení fasády a výměna výplní otvorů (Na Moráni)“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o výzvě
k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „SŠ energetická
a stavební Chomutov – zateplení fasády a výměna výplní otvorů (Na Moráni) II“, práce
budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou SM-PROJEKT
spol. s r.o. , Blatenská 2306, 430 03 Chomutov, IČ 25494741.
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 předání a převzetí staveniště v
týdnech - 5%, poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců - 5 %.
3. o rozsahu požadované kvalifikace:
§ základní kvalifikační předpoklady:
- 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)
2)
3)

North stav a. s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25045997
FRK s. r. o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČ: 61324817
JOEL s. r. o., Obchodní 3, 434 01 Most-Velebudice, IČ: 25019171

B) jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
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2.
3.
4.
5.

Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
Stanislava Brabcová, investiční odbor
Ing. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Zdeněk Halama, vedoucí odd. investiční odbor
4. Pavlína Schneiderová, investiční odbor
5. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
C)

ukládá
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, 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. 198/122R/2008
Rozhodnutí o realizaci investiční akce zprovoznění doplňkového přeshraničního silničního
spojení „České Hamry – Hammerunterwiesenthal“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
o nerealizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce České Hamry –
Hammeruntewiesenthal.

B)

ukládá
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony
k projednání o odstoupení od smlouvy o dílo.
Termín: 1. 9. 2008

Usnesení č. 199/122R/2008
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření
silnice III/2253 Chbany“ - výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o výzvě
k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření
silnice III/2253 Chbany“ – výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce
dodavateli: Herkul a.s., Mostecká 85, 434 01 Most – Vtelno, IČ: 25004638.
2. o rozsahu požadované kvalifikace:
§ základní kvalifikační předpoklady:
- 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
130

-

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
3. o pověření interní hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona)
B) jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. Ivana Baierová, investiční odbor
5. Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Ing. Ladislav Slavíček, investiční odbor
5. Ing. Petr Michálek, odbor dopravy a silničního hospodářství
C) ukládá
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, 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. 200/122R/2008
Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na
služby „Ústecký kraj, Louny, Chomutov, Rekonstrukce v úseku Hranice středočeského kraje –
Žatec – křižovatka s II/224, silnice II/227, II/225“ - PD a IČ
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona a podle ustanovení § 25 písm. a) a
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o výzvě
k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na
služby „Ústecký kraj, Louny, Chomutov, Rekonstrukce v úseku Hranice
středočeského kraje – Žatec – křižovatka s II/224, silnice II/227, II/225“ - PD a IČ.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a
váhami: celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 90%, termín plnění od
podpisu smlouvy v týdnech – váha 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu
plnění v % za každý den prodlení, nejméně však ve výši 0,1 % z nabídkové ceny
včetně DPH, těch částí díla se kterými je v prodlení - váha 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů ve zjednodušeném podlimitním
řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
– dle § 53 odst. 1 písmene a) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady
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dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů;
– dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
4. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
5. O zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

–

1) ARTECH spol. s r. o., Stroupežnického 1370, 400 01 Ústí nad Labem, kontaktní adresa:
Žižkova 152, 436 01 Litvínov, IČ: 25024671
2) AZ Consult, spol. s r. o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44567430
3) Báňské projekty Teplice a. s., Kollárova 11, 415 36 Teplice, IČ: 46708456
4) Multitechnik - divize II, spol. s r. o., Na Příkopech 1782, 430 01 Chomutov, IČ: 61326496
5) VALBEK spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí n.
L., IČ: 48266230
B)

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
3. Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
4. Ivana Baierová, investiční odbor
5. Ing. Vladimír Macholda, ředitel SÚS ÚK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Petr Michálek, odbor dopravy a silničního hospodářství
4. Vladimír Šprinc, investiční odbor
5. Jaroslav Tačner, technický náměstek SÚS ÚK

C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 20. 9. 2008
Usnesení č. 201/122R/2008
Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na
služby „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku Žatec - I/7 Postoloprty – Raná, Dobroměřice,
silnice II/225, III/22533, III/22535, III/2501, II/255, II/250, III/25011, III/25013“ - PD a IČ
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona a podle ustanovení § 25 písm. a) a
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o výzvě
k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na
služby „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku Žatec - I/7 Postoloprty – Raná,
Dobroměřice, silnice II/225, III/22533, III/22535, III/2501, II/255, II/250, III/25011,
III/25013“ - PD a IČ.
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§
–
§
–
–

2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a
váhami: celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 90%, termín plnění od
podpisu smlouvy v týdnech – váha 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu
plnění v % za každý den prodlení, nejméně však ve výši 0,1 % z nabídkové ceny
včetně DPH, těch částí díla se kterými je v prodlení - váha 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů ve zjednodušeném podlimitním
řízení:
základní kvalifikační předpoklady
dle § 53 odst. 1 písmene a) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
profesní kvalifikační předpoklady
dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů;
dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
4. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
5. O zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

1) ARTECH spol. s r. o., Stroupežnického 1370, 400 01 Ústí nad Labem, kontaktní adresa:
Žižkova 152, 436 01 Litvínov, IČ: 25024671
2) AZ Consult, spol. s r. o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44567430
3) Multitechnik - divize II, spol. s r. o., Na Příkopech 1782, 430 01 Chomutov, IČ: 61326496
4) SM PROJEKT spol. s r.o., Blatenská 2306, 430 03 Chomutov 3, IČ: 25494741
5) Ctibor Žežulka-ZEFRAPROJEKT, Mírové náměstí 207/34, 400 01 Ústí n.L, IČ: 19021305
B) jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
3. Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
4. Vladimír Šprinc, investiční odbor
5. Ing. Vladimír Macholda, ředitel SÚS ÚK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Petr Michálek, odbor dopravy a silničního hospodářství
4. Ivana Baierová, investiční odbor
5. Jaroslav Tačner, technický náměstek SÚS ÚK
C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 20. 9. 2008
Usnesení č. 202/122R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „III/224
most Očihov“
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 28 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o zadání užšího řízení, a to
s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné
zakázky na stavební práce „III/224 most Očihov“ v rozsahu dle PD zpracované firmou
spol. Pontex s. r. o. Praha, v 09/2006 vypracována DSP/DZS.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky těmito dílčími kritérii a váhami:
celková nabídková cena včetně DPH váha 85%, termín plnění od výzvy k převzetí
staveniště v týdnech váha 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den,
nejméně však ve výši 0,1 % z celkové nabídkové ceny včetně DPH váha 5%, délka
poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců váha 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
§ dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
§ dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady
§ dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
§ dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
§ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
§ dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 10 mil. Kč
§ dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o výši
obratu a výši obratu ze stavební činnosti za každé z předcházejících tří účetních období
s tím, že obrat za každé z předcházejících účetních období v oblasti stavebních prací
bude min. ve výši 50 mil. Kč bez DPH;
§ technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede seznam realizovaných zakázek
v posledních 5 letech (2003-2007), a to pouze v objemu vyšším jak 20 mil. Kč bez DPH se
zaměřením na stavby mostů a pozemních komunikací, a nejméně 3 osvědčení objednatelů
o řádném plnění těchto zakázek
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace příslušných
stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra nebo
stavitele v oboru dopravní stavby, nebo mosty a inženýrské konstrukce, vydaného ČKAIT
podle zákona č. 360/1992 Sb.v platném znění.
4. O stanovení objektivních kritérií dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu
zájemců, a to podle doložené celkové výše obratu v oblasti stavebních prací za
předchozí tři účetní období a podle doložených osvědčení objednatelů o řádném
plnění realizovaných zakázek se zaměřením na stavby mostů a pozemních
komunikací.
5. O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve
výši 300.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost
do 30. 11. 2008. Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet
zadavatele č.: 2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené IS VZ US,
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specifický symbol IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele nejpozději
den před termínem pro otevírání obálek s nabídkami.
6. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3).
7. O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace
(podle § 59 odst. 2 zákona) zvláštní komisi.
B)

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
5. Ing. Ladislav Slavíček, investiční odbor
6. Ing. Vladimír Macholda, ředitel SÚS ÚK
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Ing. Petr Michálek, odbor dopravy a silničního hospodářství
5. Ivana Baierová, investiční odbor
6. Jaroslav Tačner, technický náměstek SÚS ÚK
7. zástupce KHK

C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 11. 2008
Usnesení č. 203/122R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „OM v
Litoměřicích – REKO objektu č.p.253 (PVT) II. etapa.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 28 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o zadání užšího řízení, a to
s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné
zakázky na stavební práce „OM v Litoměřicích – REKO objektu č. p. 253 (PVT) II.
etapa““ v rozsahu dle PD zpracované firmou P. K. I. PROJEKT, Vaníčkova 3, Ústí nad
Labem.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková
nabídková cena včetně DPH - váha 85%, termín plnění ode dne předání a převzetí
stanoviště v týdnech – váha 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den,
nejméně však ve výši 0,1 % z celkové nabídkové ceny včetně DPH - váha 5%, délka
poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců – váha 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
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–
–
§
–
–
§
§
-

§
-

-

4.

5.
6.
B)

dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
profesní kvalifikační předpoklady
dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, ve výši min. 10 mil. Kč
dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o výši
obratu v oblasti stavebních prací za předcházející tři účetní období, s tím že obrat za
každé z předcházejících účetních období v oblasti stavebních prací bude min. ve výši 50
mil. Kč bez DPH.
technické kvalifikační předpoklady
dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede seznam realizovaných zakázek
v posledních 5 letech, a to pouze v objemu vyšším jak 10 mil. Kč bez DPH se
zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a nejméně 3 osvědčení objednatelů o
řádném plnění těchto zakázek
dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace příslušných
stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra nebo
stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.v
platném znění.
O stanovení objektivních kritérií dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu zájemců,
a to podle doložené výše obratu v oblasti stavebních prací za předchozí tři účetní
období a podle doložených osvědčení objednatelů o řádném plnění realizovaných
zakázek se zaměřením na stavby pozemního stavitelství.
O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71
odst. 3).
O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace
(podle § 59 odst. 2 zákona) zvláštní komisi.

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. František Rýsl investiční odbor
5. PhDr. CSc. Petr Novák, vedoucí odboru kultury a památkové péče
6. Eva Štíbrová , ředitelka OM
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Ing. Zdeněk Teufl, investiční odbor
5. Mgr. Adam Šrejber, vedoucí oddělení kultury
6. PhDr Oldřich Koryta, Zástupce ředitele
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7.

zástupce KHK

C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 11. 2008
Usnesení č. 204/122R/2008
Návrh opatření vyplývajících z výsledků veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace –
Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly v Domově důchodců Teplice,
příspěvkové organizaci.
B) stanoví
1. v souladu § 59 odstavce 1 písmene i) zákona č. 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 předloženého materiálu panu Mgr. Janu Žákovi, řediteli Domova důchodců Teplice,
příspěvková organizace (platový výměr č. 2131/2008), s účinností od 1. 9. 2008
2. v souladu § 59 odstavce 1 písmene i) zákona č. 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 předloženého materiálu panu Mgr. Janu Žákovi, řediteli Domova důchodců Teplice,
příspěvková organizace (platový výměr č. 2132/2008), s účinností od 1. 12. 2008.
C) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
1. zabezpečit veškeré potřebné úkony k vydání platového výměru č. 2131/2008.
Termín: 25. 8. 2008
2. zabezpečit veškeré potřebné úkony k vydání platového výměru č. 2132/2008.
Termín: 15. 11. 2008
3. předložit Radě Ústeckého kraje informaci o realizaci nápravných opatření vyplývajících
ze závěrů veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov
důchodců Teplice, příspěvková organizace.
Termín: 30. 10. 2008
Usnesení č. 205/122R/2008
Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociální za 2. čtvrtletí 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
I. Oblast zdravotnictví
A)

stanoví
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v souladu § 59 odstavce 1 písmene i) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, po vyhodnocení 2. čtvrtletí 2008 odměnu:
1.
Ladislavu Henlínovi, řediteli Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové
organizace
2.
MUDr. Leo Rychlému, řediteli Nemocnice následné péče Most, příspěvkové
organizace
3.
PhDr. Miladě Šilhové, ředitelce Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
4.
MUDr. Jaroslavu Műllnerovi, řediteli Nemocnice následné péče Ryjice,
příspěvkové organizace
5.
MUDr. Ilju Deylovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace
6.
MUDr. Tomáši Indrovi, řediteli Krajských nemocnic, příspěvkové organizace
ve výši uvedené v předloženém materiálu
II. Oblast sociální
B)

stanoví
v souladu § 59 odstavce 1 písmene i) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, po vyhodnocení 2. čtvrtletí 2008 odměnu:
1.
Ing. Petru Novému, řediteli Domova důchodců a ústavu sociální péče Krásná Lípa,
příspěvkové organizace
2.
Mgr. Blance Trojanové, ředitelce Ústavu sociální péče Brtníky, příspěvkové
organizace
3.
Evě Kodymové, ředitelce Ústavu sociální péče Česká Kamenice, příspěvkové
organizace
4.
Ing. Pavlu Malečkovi, řediteli Ústavu sociální péče Jiříkov, příspěvkové
organizace
5.
Ing. Věře Bršlicové, ředitelce Ústavu sociální péče Lobendava, příspěvkové
organizace
6.
Bc. Dagmar Vaňkové, ředitelce Ústavu sociální péče Stará Oleška, příspěvkové
organizace
7.
Mgr. Dagmar Hluché, ředitelce Domova důchodců Šluknov, příspěvkové
organizace
8.
Ing. Karlu Prokopovi, který byl ředitelem Centra sociální pomoci Litoměřice,
příspěvkové organizace, do 15.5.2008
9.
Mgr. Karlu Reissműllerovi, který je ředitelem Centra sociální pomoci Litoměřice,
příspěvkové organizace, do 16.5.2008
10. Ing. Lence Milákové, řediteli Domova sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvkové organizace
11. Pavlu Dvorskému, řediteli Ústavu sociální péče Tuchořice, příspěvkové organizace
12. Jiřímu Šimůnkovi, řediteli Ústavu sociální péče Litvínov-Janov, příspěvkové
organizace
13. Heleně Tiché, ředitelce Domova důchodců Meziboří, příspěvkové organizace
14. Jiřímu Niklovi, řediteli Ústavu sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvkové
organizace
15. Mgr. Hynku Matonohovi, řediteli Ústavu sociální péče Háj u Duchcova,
příspěvkové organizace
16. Mgr. Karlu Reissműllerovi, řediteli Diagnostického ústavu sociální péče
Čížkovice, příspěvkové organizace
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Mgr. Rostislavu Kolačevovi, řediteli Ústavu sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvkové organizace
18. Ing. Karlu Prokopovi, řediteli Domova důchodců Dubí, příspěvkové organizace
ve výši uvedené v předloženém materiálu.
17.

C)

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k vyplacení stanovených odměn.
Termín: 26. 8. 2008

Usnesení č. 206/122R/2008
Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a
zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz pro rok 2008
o částku 300 tis. Kč na celkový objem 7 404 tis. Kč pro Nemocnici následné péče Ryjice,
příspěvkovou organizaci, na zajištění akreditačního procesu zdravotnického zařízení.
B) mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/94R/2007 Zajištění financování příspěvkových
organizací v oblasti sociální – úprava příspěvku zřizovatele na provoz
v části A) odstavec 3 se:
text „Poskytnutou dotaci bude možné vyúčtovat až do 30. 6. 2008“ nahrazuje textem
„Poskytnutou dotaci bude možné vyúčtovat až do 30. 9. 2008“.
Usnesení č. 207/122R/2008
Informace o činnosti příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předloženou informaci o činnosti příspěvkové organizace Ústeckého kraje Lékárenská
služba Teplice, příspěvková organizace.

B)

ukládá
Ing. Petru Severovi, řediteli Lékárenské služby Teplice, příspěvková organizace, dle
předloženého návrhu důkladně prověřit závazky a pohledávky příspěvkové organizace
a o výsledcích prověření informovat zřizovatele s doporučením dalšího postupu.
Termín: 31. 10. 2008

Usnesení č. 208/112R/2008
Projekt „Rovné příležitosti na trhu práce pro osoby s mentálním postižením a duševním
onemocněním“ v rámci programu Evropské komise Progress
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
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účast Ústeckého kraje jako lead partnera v rámci připravovaného projektu „Rovné
příležitosti na trhu práce pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním“
v rámci programu Evropské komise Progress.
B)

ukládá
1. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, učinit ve
spolupráci s organizací Euroconsultatns, s.r.o., nezbytné kroky potřebné k přípravě
návrhu projektu „Rovné příležitosti na trhu práce pro osoby s mentálním postižením
a duševním onemocněním“.
Termín: 18. 8. 2008
2.

Ing. Jiřímu Hubkovi, vedoucímu odboru evropských projektů, vyčlenit finanční
prostředky na financování projektu z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje.
Termín: průběžně

Usnesení č. 209/122R/2008
Dohoda o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků s městem Podbořany
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Dohody o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků s Městem
Podbořany dle přílohy č. 22 tohoto usnesení.

Usnesení č. 210/122R/2008
Příprava 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b ere n a vědom í
ústní informaci o přípravě 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
B) sch va l u j e
1. upravený návrh programu 27. Zastupitelstva Ústeckého kraje
2. harmonogram zabezpečení 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 9/122R/2008

-

Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování
hudebních děl

Příloha č. 2 k usnesení č. 11/122R/2008

-

Smlouva o úpisu akcií

Příloha č. 3 k usnesení č. 11/122R/2008

-

Smlouva o započtení pohledávek

Příloha č. 4 k usnesení č. 14/122R/2008

-

Situace řešení přeshraničního spojení

Příloha č. 5 k usnesení č. 15/122R/2008

-

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
k realizaci projektu „Revitalizace městského
centra II. etapa – 1. stavba“
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Příloha č. 6 k usnesení č. 15/122R/2008

-

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
k realizaci projektu „Rekonstrukce mostu přes
Ploučnici ev. č. DC-002P“

Příloha č. 7 k usnesení č. 16/122R/2008

-

Návrh
„Zakládací
listiny“
sdružení
AERODROM MOST zakladatelů Aeroklub
Most a společnost SKY WALKERS Czech
Republic, s.r.o., se sídlem v Praze 1, Staré
město, Týnská ulička 1064/6, PSČ: 110 00, IČ:
27364577

Příloha č. 8 k usnesení č. 32/122R/2008

-

„Smlouva o přístupu do nálezové databáze
AOPK ČR“

Příloha č. 9 k usnesení č. 34/122R/2008

-

Přehled studií a dokumentací převáděných na
Severočeské sdružení obcí

Příloha č. 10 k usnesení č. 34/122R/2008 -

Návrh darovací smlouvy

Příloha č. 11 k usnesení č. 35/122R/2008 -

Vzor „Smlouvy
dotace“

Příloha č. 12 k usnesení č. 44/122R/2008 -

Zřizovací listiny školských rad č.j. ŠR 132/2008,
ŠR 133/2008, ŠR 134/2008, ŠR 135/2008, ŠR
136/2008, ŠR 137/2008, ŠR 138/2008, ŠR
139/2008, ŠR 140/2008

Příloha č. 13 k usnesení č. 49/122R/2008 -

Změny zápisu školy nebo školského zařízení
do rejstříku škol a školských zařízení
zřizovaných Ústeckým krajem

Příloha č. 14 k usnesení č. 53/122R/2008 -

Programu podpory regionální kulturní činnosti
na rok 2009

Příloha č. 15 k usnesení č. 54/122R/2008 -

Program
podpory
aktivit
stálých
profesionálních
divadelních
souborů
a
hudebních těles působících v Ústeckém kraji na
rok 2009

Příloha č. 16 k usnesení č. 58/122R/2008 -

Program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2009

Příloha č. 17 k usnesení č. 58/122R/2008 -

vzor formuláře žádosti o dotaci

Příloha č. 18 k usnesení č. 58/122R/2008 -

vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Příloha č. 19 k usnesení č. 61/122R/2008 -

Statut komise Ústeckého kraje pro hodnocení
návrhů nebo výsledků výzkumných záměrů
v oboru archeologie
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o

poskytnutí

neinvestiční

Příloha č. 20 k usnesení č. 61/122R/2008 -

Jednací řád komise Ústeckého kraje pro
hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných
záměrů v oboru archeologie

Příloha č. 21 k usnesení č. 189/122R/2008 -

Kupní smlouva č. 1021/2007

Příloha č. 22 k usnesení č. 209/122R/2008 -

Dohoda o poskytnutí součinnosti při vybírání
správních poplatků s Městem Podbořany
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P íloha . 1 k usnesení . 9/122R/2008

A
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k díl m hudebním o.s.
160 56 Praha 6 - Bubene , s. armády 20
Zastoupený Danou Semlerovou na základ pov ení
I : 63839997
DI : CZ63839997
reg. MV R ze dne 22.1.1996 .j.: II/s-OS/1-29 038/96-R
(dále jen OSA)
a
provozovatel: Ústecký kraj
se sídlem:
Velká Hradební 48
70892156
I :
není plátcem DPH
DI :
bankovní spojení: eská spo itelna Ústí nad Labem
.ú. :
882733379/0800
zastoupený:
Ing. Ji ím Šulcem – Hejtmanem Ústeckého kraje
(dále jen provozovatel)
u z a v í r a j í na základ § 46 a § 101 odst.1 zákona . 121/2000 Sb. v platném zn ní o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o zm n n kterých zákon (autorský zákon)

licen ní smlouvu
o ve ejném provozování hudebních d l

VP- 348519

1. Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy vyplývající z autorského zákona mezi OSA jako kolektivním správcem a
provozovatelem p i ve ejném nedivadelním provozování hudebních d l s textem nebo bez textu.
2. OSA prohlašuje, že je na základ smluv o zastupování s hudebními skladateli, texta i a hudebními nakladateli, na
základ rozhodnutí Ministerstva kultury .j. 4449/2001 ze dne 28.1.2001 a .j. 1306/2003 ze dne 30.1.2003 o
ud lení oprávn ní k výkonu kolektivní správy majetkových autorských práv, na základ recipro ních smluv
s obdobnými kolektivními správci v zahrani í a v souladu s autorským zákonem, oprávn n ud lovat souhlas
k ve ejnému užití hudebních d l s textem nebo bez textu za eské a zahrani ní skladatele, autory zhudebn ných
text a další nositele práv vybírat za takovéto užití autorské odm ny.
Provozovatel prohlašuje, že nese ekonomické d sledky (zisk nebo ztrátu) svých rozhodnutí o ase, míst , druhu,
ú inkujících a programu produkce.

3. OSA touto smlouvou ud luje provozovateli licenci k ve ejnému provozování hudebních d l formou živého
provedení podle §19 autorského zákona. Tento souhlas se ud luje pro hudební produkce uvedené v p íloze . 1,
která je nedílnou sou ástí této smlouvy

Licence poskytnutá podle odst.3 této smlouvy nezahrnuje souhlas k provozování d l hudebn dramatických.
Provozovatel není oprávn n takové úpravy d l, které by m nily jejich charakter, ani jinak zasahovat do
osobnostních práv autor

P íloha . 1 k usnesení . 9/122R/2008
4. Provozovatel se zavazuje za poskytnutí licence k užití hudebních d l podle l.3 smlouvy zaplatit OSA autorskou
odm nu (autorský provozovací honorá ). Její výše se stanoví v souladu s platným sazebníkem odm n podle
skute ností uvedených v l.3 smlouvy bez ohledu na dobu trvání hudební produkce a po et provozovaných d l.
Autorská odm na se sjednává ve výši

3 401,-K . Tato cena p edstavuje cenu v etn DPH.

4.1. Provozovatel se zavazuje tuto autorskou odm nu zaplatit do 29.8.2008
Základ
ástka DPH
Sazba DPH
ástka s DPH
symbol:
2 858,00 K

543,02 K

19 %

splatnost

3 401,00 K

var.

29.8.2008

626440806

Autorskou odm nu uhradí provozovatel na ú et OSA vedený u Komer ní banky Praha 6 pod .ú.:
190000235061/0100 (v p ípad elektronického bankovnictví : 19-235061/0100), na výše uvedené var. symboly.
Váš specifický symbol je: 151174. V p ípad nedodržení termín je OSA oprávn n ú tovat úrok z prodlení podle
obecných právních p edpis . Tím není dot en nárok na náhradu škody.

5. Provozovatel se zavazuje, že zajistí a zašle OSA bez zbyte ného prodlení programy produkcí s uvedením jmen
autor a názv skladeb, která mají být provozována (§100 odst.5 autorského zákona) - dále jen „repertoárové listy“.
V p ípad , že provozovatel nedodá repertoárové listy, a to ani v dodate né lh t 30 dn od zaslání písemné výzvy
OSA, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající autorské odm n sjednané v l. 4 této smlouvy.
Smluvní pokuta je splatná do 15 dn od vystavení výzvy k její úhrad .
6. Provozovatel je vždy povinen umožnit osobám pov eným OSA p ístup na produkce konané na základ této
smlouvy a umožnit kontrolu, zda jsou pln ny ádn a v as povinnosti uložené autorským zákonem nebo touto
smlouvou (§ 100 odst.3 autorského zákona).
7. OSA je oprávn n provozovateli, který je v i n mu v prodlení se zaplacením odm ny a tuto odm nu nezaplatí ani
v dodate né t icetidenní lh t za tím ú elem OSA poskytnuté, do asn , na dobu prodlení zakázat užití hudebních
d l (§ 101 odst. 6 autorského zákona). Tím není dot ena povinnost provozovatele uhradit autorskou odm nu podle
l.4.1.smlouvy a smluvní pokutu dle l. 5 smlouvy .
8. Pokud dojde ke zm nám skute ností, za nichž byla smlouva uzav ena (výše vstupného, po et produkcí, místo
po ádání a jeho kapacita), je provozovatel povinen tyto zm ny bez zbyte ného odkladu písemn oznámit OSA za
ú elem jednání o zm n smlouvy. Jestliže provozovatel zm nu rozhodných skute ností neoznámí, je povinen
uhradit autorskou odm nu sjednanou v l. 4.1. smlouvy a pop ípad též na výzvu OSA navýšení autorské odm ny,
jestliže zm na rozhodných skute ností vedla ke zvýšení ástky sjednané v této smlouv .
9. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávn ny k podpisu této smlouvy, že p i jejím uzav ení jednaly svobodn a
vážn a smlouva tak vyjad uje jejich pravou a svobodnou v li.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu ob ma smluvními stranami. Ú innost smlouvy nastává dnem zahájení
hudebních produkcí podle l.3 a to podle p ílohy . 1. Smlouva se uzavírá na dobu ur itou do dne ukon ení
provozování hudebních produkcí podle p ílohy . 1 této smlouvy.
11. Tato smlouva obsahuje náležitosti da ového dokladu. Den uskute n ní zdanitelného pln ní je den podpisu
smlouvy ze strany provozovatele.

V Ústí nad Labem dne 30. 7. 2008

OSA:

V …………………… dne…………………

Provozovatel:
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SMLOUVA O ÚPISU AKCIÍ
ze dne ………………….. 2008

mezi
Krajská zdravotní, a.s.

a

Ústecký kraj
____________________________

SMLOUVA O ÚPISU AKCIÍ

Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální pé e 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
I : 254 88 627
zast.: Ing. René Budja em p edsedou p edstavenstva a MUDr. Tomášem Indrou,
místop edsedou p edstavenstva
(dále jen “Spole nost”)
a
Ústecký kraj,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I : 708 92 156
zastoupený hejtmanem panem Ing. Ji ím Šulcem
(dále jen “Upisovatel”)
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto smlouvu o úpisu akcií (dále jen
“Smlouva”).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(1)

Základní kapitál Spole nosti se rovná ástce 3.562.601.000,- K (slovy: t i
miliardy p tsetšedesátdva miliony šestsetjeden tisíc korun eských) a je
p edstavován celkovým po tem 3.562.601 ks (slovy: t i miliony
p tsetšedesátdva tisíc) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité
hodnot 1.000,- K (slovy: jeden tisíc korun eských). Všechny tyto akcie byly
pln splaceny a vydány;

(2)

Za ú elem posílení a rozvoje podnikatelské innosti Spole nosti bylo
rozhodnuto jediným akcioná em o zvýšení základního kapitálu Spole nosti o
ástku 864.087.000,-K (slovy: osmsetšedesát ty i miliony osmdesátsedm tisíc
korun eských), tedy z 3.562.601.000,- K (slovy: t i miliardy p tsetšedesátdva
miliony šestsetjeden tisíc korun eských) na 4.426.688.000,-K (slovy: ty i
miliardy ty istadvacetšest milion šestsetosmdesátosm tisíc korun eských), a
to vydáním 864.087 (slovy: osmsetšedesát ty i tisíce osmdesátsedm) kus
nových listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnot
1.000,- K (dále jen „Zvýšení základního kapitálu Spole nosti”);

(3)

Upisovatel je jediným akcioná em spole nosti Krajská zdravotní, a.s.,
spole nosti založené a existující v souladu se zákony eské republiky;

(4)

Upisovatel má i nadále zájem z stat jediným akcioná em Spole nosti a z toho
d vodu hodlá upsat i 864.087 (slovy: osmsetšedesát ty i tisíce osmdesátsedm)
kus nov vydávaných akcií Spole nosti;

(5)

V této smlouv jsou popsány podmínky, na základ kterých dojde k upsání
nových akcií vydaných na Zvýšení základního kapitálu Spole nosti
Upisovatelem;

SE PROTO strany této Smlouvy dohodly následovn :
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LÁNEK I.
PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

1.1

Spole nost prohlašuje a zaru uje, že:
(a)

tato Smlouva tvo í platný, právn
Spole nosti;

(b)

k uzav ení a pln ní podmínek této Smlouvy byla a je Spole nost ádn
oprávn na, a že uzav ením této Smlouvy nedojde k porušení stanov
Spole nosti nebo závazku obsaženého v jakékoli jiné smlouv , jíž je
Spole nost smluvní stranou nebo jíž je Spole nost vázána, ani k
porušení jakéhokoli právního p edpisu nebo soudního nebo správního
rozhodnutí, jež se na Spole nost vztahuje;

(c)

jediný akcioná Spole nosti p i výkonu p sobnosti valné hromady
rozhodl dne 2.7.2008 v rámci svého rozhodnutí o zvýšení základního
kapitálu o tom, že splacení emisního kursu všech nov upisovaných
akcií je ze strany Upisovatele možné provést pen žitým a nepen žitým
vkladem, a to:
Ø pen žitým vkladem ve výši 372.000.000,--K (slovy:
t istasedmdesátdva miliony korun eských) na ú et .
2366292/0800 u eské spo itelny a.s. v Ústí nad Labem. Za
tento pen žitý vklad bude upisovateli vydáno 372.000 (slovy:
t istasedmdesátdva tisíce) ks kmenových listinných akcií na
jméno, každá o jmenovité hodnot 1.000,--K (slovy: jeden tisíc
korun eských);
Ø pen žitým vkladem ve výši 665.648.000,--K (slovy:
šestsetšedesát p t milion šestset ty icetosm tisíc korun
eských). Z této ástky bude na základní kapitál zapo ítána
ástka 250.000.000,--K (slovy: dv st padesát milion korun
eských), ástka 415.648.000,-- K (slovy: ty istapatnáct
milion šestset ty icetosm tisíc korun eských) tvo í emisní
ážio. Jediný akcioná v p sobnosti valné hromady vyslovil
souhlas s tím, aby celý emisní kurs všech nov vydávaných akcií
na tuto ást zvýšení základního kapitálu, který iní 2.662,592
K (slovy: dva tisíce šest set šedesátdva korun eských, p t set
devadesát dva) na jednu akcii, byl splacen zapo tením
pohledávky jediného akcioná e za spole ností Krajská
zdravotní, a.s. získané smlouvou o postoupení pohledávky od
organizace Krajské nemocnice, p ísp vková organizace ze dne
29.4.2008. Uvedená pohledávka jediného akcioná e iní
665.648.000,--K
(slovy:
šestsetšedesátp t
milion
šestset ty icetosm tisíc korun eských). Za tento pen žitý vklad
bude upisovateli vydáno 250.000 (slovy: dv st padesát tisíc) ks
kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité
hodnot 1.000,-- K (slovy: jeden tisíc korun eských). Návrh
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závazný a vymahatelný závazek

smlouvy o zapo tení pohledávek, projednaný a schválený RÚK,
je povinen p edložit jediný akcioná p edstavenstvu spole nosti
bezodkladn po uzav ení smlouvy o úpisu akcií, nejpozd ji do
20 (slovy: dvaceti) dn ;
Ø nepen žitým vkladem v celkové výši 242.087.000,--K ,
(slovy: dv st ty icetdva miliony osmdesátsedm tisíc korun
eských), jehož p edm tem jsou:
• v ci nemovité - spoluvlastnický podíl v rozsahu 20/25
(slovy: dvacet ku dvacet p t) na:
- budova ob anské vybavenosti bez p./ .e. na pozemku
p. . 6171,
- pozemek p. . 6171, o vým e 8406 m2, zastav ná
plocha a nádvo í,
vše v k.ú. Chomutov I, obec Chomutov,
zapsáno u
Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt
Chomutov na LV . 2316. P edm t této ásti nepen žitého
vkladu byl ocen n posudkem znalce Ing. Vít zslava Veselého
. 7725-122/08
na ástku 237.435.000,--K (slovy:
dv st t icetsedm milion ty istat icetp t tisíc korun eských).
Uvedený znalec byl jmenován usnesením Krajského soudu
v Ústí nad Labem .j. 72 Nc 1039/2008-9 ze dne 14.3.2008;
• v ci movité:
- kotel 300 litr parní 4 ks,
- kotel 150 litr parní 2 ks,
- pánev 150 litr plynová 2 ks,
- pánev 100 litr plynová 2 ks,
- sporák plynový 4 ho áky,
- kotel elektrický se stálou náplní 150 litr ,
- konvektomat 20x2/1 - (40x1/1) v . vozík ,
- výdejní tabletový pás emenový 10 zásuvek, nožní
ovládání, plynulá regulace, celonerezová konstrukce,
- úprava stolu k my ce MDV,
- police na termosy 2 ks.
P edm t této ásti nepen žitého vkladu byl ocen n
posudkem znalce Františka Boušky . 1332/08 na ástku
4.652.000,-- K (slovy: ty i miliony šestsetpadesátdva tisíce
korun eských). Uvedený znalec byl jmenován usnesením
Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. 72 Nc 1038/2008-7
ze dne 14.3.2008;
p i emž sou et hodnot výše uvedených a ur ených na zvýšení
základního kapitálu odpovídá ástce, o kterou je základní kapitál
zvyšován. Z tento nepen žitý vklad bude upisovateli vydáno 242.087
(slovy: dv st ty icetdva tisíce osmdesátsedm) ks kmenových listinných
akcií na jméno, každá o jmenovité hodnot 1.000,-- K (slovy: jeden
tisíc korun eských);
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(d)

1.2

upsání 242.087 (slovy: dv st ty icetdva tisíce osmdesátsedm) ks akcií
výše uvedenými p edm ty nepen žitého vkladu je v d ležitém zájmu
spole nosti. D vody upisování akcií tímto nepen žitým vkladem a
od vodn ní výše emisního kursu akcií vyplývá ze Zprávy
p edstavenstva Spole nosti ze dne 31.3.2008, která byla p edložena
jedinému akcioná i dne 2.7.2008.

Upisovatel prohlašuje a zaru uje, že:
(a)

o uzav ení této smlouvy rozhodla v souladu s právními p edpisy rada
Ústeckého kraje v souvislosti s rozhodováním o zvýšení základního
kapitálu usnesením . …………….. ze dne ……………. 2008,

(b)

tato Smlouva tvo í platný,
Upisovatele;

(c)

je vlastníkem nemovitostí i v cí movitých, které tvo í p edm t
nepen žitého vkladu a má zajišt ny dostate né finan ní prost edky ke
splacení hodnoty Upisovaných akcií;

(d)

je mu znám obsah Zprávy citované v odst. 1.1. písm. (d) výše.

právn závazný a vymahatelný závazek

LÁNEK II.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
2.1

Upisovatel
(a)

(b)

upisuje podpisem této Smlouvy 864.087 (slovy: osmsetšedesát ty i
tisíce osmdesátsedm) ks listinných, kmenových akcií Spole nosti
zn jících na jméno, každou o jmenovité hodnot 1.000,- K (výše a
dále jen „Upisované akcie“), za emisní kurs:
Ø 1.000,- K (slovy: jeden tisíc korun eských) za jednu akcii pro
372.000 (slovy: t istasedmdesátdva tisíce) ks akcií splácených
pen žitým vkladem;
Ø 2.662,592 K (slovy: dva tisíce šest set šedesátdva korun
eských, p t set devadesát dva) za jednu akcii pro 250.000
(slovy: dv st padesát tisíc) ks akcií splácených pen žitým
vkladem formou zapo tení pohledávky,
Ø 1.000,- K (slovy: jeden tisíc korun eských) za jednu akcii pro
242.087 (slovy: dv st ty icetdva tisíce osmdesátsedm) ks akcií
splácených nepen žitým vkladem,
se zavazuje splatit emisní kurs za Upisované akcie v celkové výši
1.279.735.000,- K (slovy: jedna miliarda dv st sedmdesátdev t
milion sedmsett icetp t tisíc korun eských) v souladu s touto
smlouvou nejpozd ji do 60 dn ode dne ú innosti této Smlouvy, a to:
Ø ve vztahu k p edm t m nepen žitého vkladu v celkové
hodnot 242.087.000,- K (slovy: dv st ty icetdva miliony
osmdesátsedm tisíc korun eských) formou p edání dvou
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písemných prohlášení dle ust. § 204 odst. 3 a § 60 odst. 1 a 2
obchodního zákoníku za sou asného p edání p edm t
nepen žitého vkladu. Písemná prohlášení budou vyhotovena
zvláš pro spoluvlastnický podíl na vkládaných nemovitostech
a zvláš pro v ci movité a budou p edána v míst sídla
Krajského ú adu Ústeckého kraje. Za celý uvedený nepen žitý
vklad
bude
upisovateli
vydáno
242.087
(slovy:
dv st ty icetdva tisíce osmdesátsedm) ks kmenových
listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnot 1.000,-K (slovy: jeden tisíc korun eských);
Ø ve vztahu k pen žitému vkladu v ástce 372.000.000,- K
(slovy: t istasedmdesátdva miliony korun eských) p evodem
na ú et . 2366292/0800 u eské spo itelny a.s. v Ústí nad
Labem. Za tento pen žitý vklad bude upisovateli vydáno
372.000 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o
jmenovité hodnot 1.000,--K (slovy: jeden tisíc korun
eských);
Ø ve vztahu k pen žitému vkladu v ástce 665.648.000,- K
(slovy: šestsetšedesátp t milion šestset ty icetosm tisíc korun
eských) uzav ením smlouvy o zapo tení pohledávek uzav ené
mezi Upisovatelem a Spole ností. Z této ástky bude na
základní kapitál zapo ítána ástka 250.000.000,--K (slovy:
dv st padesát milion korun eských), ástka 415.648.000,-K (slovy: ty istapatnáct milion šestet ty icetosm tisíc korun
eských) tvo í emisní ážio. Jediný akcioná v p sobnosti valné
hromady souhlasí s tím, aby celý emisní kurs všech nov
vydávaných akcií na tuto ást zvýšení základního kapitálu,
který iní 2.662,592 K (slovy: dva tisíce šest set šedesátdva
korun eských, p tsetdevadesátdva) na jednu akcii, byl
splacen zapo tením pohledávky jediného akcioná e za
spole ností Krajská zdravotní, a.s. získané smlouvou o
postoupení pohledávky od organizace Krajské nemocnice,
p ísp vková organizace ze dne 29.4.2008. Uvedená
pohledávka jediného akcioná e iní 665.648.000,--K (slovy:
šestsetšedesátp t milion
šestset ty icetosm tisíc korun
eských). Za tento pen žitý vklad bude upisovateli vydáno
250.000 (slovy: dv st padesát tisíc) ks kmenových listinných
akcií na jméno, každá o jmenovité hodnot 1.000,-- K (slovy:
jeden tisíc korun eských). Návrh smlouvy o zapo tení,
projednaný a schválený RÚK, je povinen p edložit jediný
akcioná p edstavenstvu spole nosti bezodkladn po uzav ení
smlouvy o úpisu akcií, nejpozd ji do 20 (slovy: dvaceti) dn .
2.2.

Spole nost se zavazuje, že
(a)

podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu 4.426.688.000,- K
(slovy: ty i miliardy ty istadvacetšest milion šestsetosmdesátosm
tisíc korun eských) do obchodního rejst íku bez zbyte ného odkladu
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poté, kdy dojde ke splacení Upisovaných akcií nepen žitým i pen žitým
vkladem Upisovatele;
(b)

vydá Upisovateli nov upsané akcie nejpozd ji do 30 dn od právní
moci rozhodnutí, jímž bude rozhodnuto o zápisu zvýšení základního
kapitálu do obchodního rejst íku.

LÁNEK III.
R ZNÉ
3.1

Tato Smlouva se ídí právem eské republiky a bude v souladu s tímto právem
vykládána.

3.2

Tato Smlouva je závazná a práva a povinnosti z ní vyplývající a jí založené
p echázejí ve prosp ch p ípadných nástupc a postupník smluvních stran této
Smlouvy, avšak žádná ze smluvních stran nesmí postoupit ani jinak p evést,
celkov ale ani áste n , svá práva a své závazky podle této Smlouvy bez
p edchozího souhlasu druhé smluvní strany.

3.3

Tato Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý bude
považován za originál, každá smluvní strana obdrží dv vyhotovení a dv
vyhotovení budou použita pro zápis do obchodního rejst íku.

3.4

Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem podpisu ob ma smluvními
stranami.

NA D KAZ TOHO smluvní strany, jednající prost ednictvím svých
pov ených zástupc za ídily, aby tato Smlouva byla podepsána jejich jménem.

ádn

V Ústí nad Labem dne ……………….. 2008

………………………………………
………………………………………
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. René Budja ,
MUDr. Tomáš Indra,
p edseda p edstavenstva
místop edseda p edstavenstva

………………………………………………
Ústecký kraj
Ing. Ji í Šulc,
hejtman Ústeckého kraje
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P íloha . 3 k usnesení . 11/122R/2008

SMLOUVA O ZAPO TENÍ POHLEDÁVEK
ze dne ………………….. 2008

mezi
Krajská zdravotní, a.s.

a

Ústecký kraj
____________________________

SMLOUVA O ZAPO TENÍ POHLEDÁVEK
Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo: Sociální pé e 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
I : 254 88 627
zast.: Ing. René Budja em, p edsedou p edstavenstva a Ing. Petrem Fialou, lenem
p edstavenstva
(dále jen “Spole nost”)
a
Ústecký kraj,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I : 708 92 156
zastoupený hejtmanem panem Ing. Ji ím Šulcem
(dále jen “Jediný akcioná ”)
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto smlouvu o zapo tení pohledávek
(dále jen “Smlouva”).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(1)

Jediný akcioná Spole nosti p i výkonu p sobnosti valné hromady rozhodl za
ú elem posílení a rozvoje podnikatelské innosti Spole nosti o zvýšení
základního kapitálu Spole nosti pen žitým a nepen žitým vkladem o ástku
864.087.000,--K (slovy: osmsetšedesát ty i miliony osmdesátsedm tisíc korun
eských), tedy ze stávajících 3.562.601.000,--K (slovy: t i miliardy
p tsetšedesátdva miliony šestsetjeden tisíc korun eských) na 4.426.688.000,-K (slovy: ty i miliardy ty istadvacetšest milion šestsetosmdesátosm tisíc
korun eských), a to vydáním 864.087 kus (slovy: osmsetšedesát ty i tisíce
osmdesátsedm kus ) nových listinných kmenových akcií na jméno, každá o
jmenovité hodnot 1.000,--K (slovy: jeden tisíc korun eských) (dále jen
„Zvýšení základního kapitálu Spole nosti”);

(2)

Zvýšení základního kapitálu bude realizováno:
(a) upsáním 372.000 ks (slovy: t istasedmdesátdva tisíce ks) akcií splácených
pen žitým vkladem, p i emž emisní
kurz t chto akcií je roven jejich
jmenovité hodnot a iní tedy 1.000,--K
(slovy: jeden tisíc korun
eských) za jednu akcii. Tyto akcie budou splaceny pen žitým vkladem ve
výši 372.000.000,--K (slovy: t istasedmdesátdva miliony korun eských);
(b) upsáním 250.000 ks (slovy: dv st padesát tisíc ks) akcií splácených
pen žitým vkladem formou zapo tení pohledávky, p i emž emisní kurz
t chto akcií se stanoví na ástku 2.662,592 K (slovy: dva tisíce
šestsetšedesátdv koruny eské, p tsetdevadesátdva) za jednu akcii. Tyto
akcie budou splaceny pen žitým vkladem ve výši 665.648.000,--K (slovy:
šestsetšedesátp t milion šestset ty icetosm tisíc korun eských), a to
formou zapo tení pohledávky dle této smlouvy. Z uvedené ástky bude na
Zvýšení základního kapitálu Spole nosti zapo ítána ástka 250.000.000,-K (slovy: dv st padesát milion korun eských), zbývající ást vkladu ve
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výši 415.648.000,--K (slovy: ty istapatnáct milion
tisíc korun eských) tvo í emisní ážio;

šestset ty icetosm

(c) upsáním 242.087 ks (slovy: dv st ty icetdva tisíce osmdesátsedm ks) akcií
splácených nepen žitým vkladem, p i emž emisní kurz t chto akcií je roven
jejich jmenovité hodnot a iní tedy 1.000,--K (slovy: jeden tisíc korun
eských) za jednu akcii. Tyto akcie budou splaceny nepen žitým vkladem
v hodnot
242.087.000,--K
(slovy:
dv st ty icetdva
miliony
osmdesátsedm tisíc korun eských).
(3)

Jediný akcioná podpisem Smlouvy o úpisu akcií ze dne …………. p evzal
v i Spole nosti závazek splatit emisní kurs akcií, který iní 1.279.735.000,-K (slovy: jedna miliarda dv st sedmdesátdev t milion sedmsett icetp t tisíc
korun eských).

(4)

Jediný akcioná Spole nosti má v i Spole nosti pohledávku ve výši
665.648.000,--K (slovy: šestsetšedesátp t milion šestset ty icetosm tisíc
korun eských) vzniklou p vodn na základ p ti smluv o prodeji podniku
uzav ených mezi Krajskou zdravotní, a.s. jako kupujícím a jednotliv
organizacemi:
a) Nemocnice D ín, p ísp vková organizace,
b) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, p ísp vková organizace,
c) Nemocnice Teplice, p ísp vková organizace,
d) Nemocnice Most, p ísp vková organizace a
e) Nemocnice Chomutov, p ísp vková organizace
jako prodávajícími na stran druhé a získanou Jediným akcioná em smlouvou o
postoupení pohledávky uzav enou dne 29.4.2008 s organizací Krajské
nemocnice, p ísp vková organizace.

(5)

Spole n s rozhodnutím o Zvýšení základního kapitálu Spole nosti bylo
orgánem Spole nosti uvedeným v odst. 1 rozhodnuto o tom, že spln ní ásti
závazku Jediného akcioná e spo ívajícího v povinnosti splatit emisní kurs nov
vydávaných akcií v celkové výši 1.279.735.000,--K (slovy: jedna miliarda
dv st sedmdesátdev t milion sedmsett icetp t tisíc korun eských) je možné,
ve vztahu k 250.000 kus m (slovy: dv st padesát tisíc kus ) akcií se
jmenovitou hodnotu 1.000,--K (slovy: jeden tisíc korun eských) za jednu
akcii a s emisním kurzem ve výši 2.662,592 K (slovy: dva tisíce
šestsetšedesátdv koruny eské, p tsetdevadesátdva)
za jednu akcii,
zapo tením pohledávky Jediného akcioná e za Spole ností uvedené v odst. 4;

(6)

V této smlouv jsou popsány podmínky, na základ kterých dojde ke splacení
závazku Jediného akcioná e v i Spole nosti uvedeného v odst. 2 písm. (b)
výše k upsání 250.000 kus (slovy: dv st padesát tisíc kus ) akcií vydaných na
Zvýšení základního kapitálu Spole nosti;

SE PROTO strany této Smlouvy dohodly následovn :

LÁNEK I.
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PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

1.1

Spole nost prohlašuje a zaru uje, že:
(a) k uzav ení a pln ní podmínek této Smlouvy byla a je Spole nost ádn
oprávn na, a že uzav ením této Smlouvy nedojde k porušení stanov
Spole nosti nebo závazku obsaženého v jakékoli jiné smlouv , jíž je
Spole nost smluvní stranou nebo jíž je Spole nost vázána, ani k porušení
jakéhokoli právního p edpisu nebo soudního nebo správního rozhodnutí, jež
se na Spole nost vztahuje;
(b) má v i Jedinému akcioná i pohledávku ve výši 1.279.735.000,--K (slovy:
jedna miliarda dv st sedmdesátdev t milion sedmsett icetp t tisíc korun
eských) vzniklou p evzetím závazku Jediného akcioná e ke splacení
emisního kursu akcií nov vydávaných na Zvýšení základního kapitálu
Spole nosti podle Smlouvy o úpisu akcií ze dne ……………. Pohledávka
je vedena na ú tu Spole nosti . ……….. ást této pohledávky, ur ená
k úhrad emisního kurzu 250.000 kus (slovy: dv st padesát tisíc kus )
akcií uvedených v úvodním ustanovení odst. 2 písm. (b) této smlouvy iní
ástku
665.648.000,--K
(slovy:
šestsetšedesátp t
milion
šestset ty icetosm tisíc korun eských) ; a
(c) má v i Jedinému akcioná i závazek ve výši 665.648.000,--K (slovy:
šestsetšedesátp t milion šestset ty icetosm tisíc korun eských) vzniklý na
základ p ti smluv o prodeji podniku uzav ených mezi Krajskou zdravotní,
a.s. jako kupujícím a jednotliv organizacemi:
- Nemocnice D ín, p ísp vková organizace,
- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, p ísp vková organizace,
- Nemocnice Teplice, p ísp vková organizace,
- Nemocnice Most, p ísp vková organizace a
- Nemocnice Chomutov, p ísp vková organizace
jako prodávajícími na stran druhé a získanou Jediným akcioná em
smlouvou o postoupení pohledávky uzav enou dne 29.4.2008 s organizací
Krajské nemocnice, p ísp vková organizace. Tento závazek je splatný
30.9.2008.

1.2

Jediný akcioná prohlašuje a zaru uje, že:
(a) zn ní této Smlouvy, v souladu s právními p edpisy, schválila Rada
Ústeckého kraje usnesením . …………….. ze dne ……………. 2008;
(b) má v i Spole nosti závazek ve výši 1.279.735.000,--K (slovy: jedna
miliarda dv st sedmdesátdev t milion sedmsett icetp t tisíc korun
eských) vzniklý p evzetím závazku ke splacení emisního kursu akcií nov
vydávaných na Zvýšení základního kapitálu Spole nosti podle Smlouvy o
úpisu akcií ze dne …………….. Uvedený závazek je veden v ú etnictví
Jediného akcioná e na ú tu ………… „Závazky z upsaných a nesplacených
cenných papír a podíl “. Závazek je splatný ke dni …………; a
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(c) má v i Spole nosti pohledávku ve výši 665.648.000,--K (slovy:
šestsetšedesátp t milion šestset ty icetosm tisíc korun eských) na základ
Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 29.4.2008. Pohledávka je vedena
v ú etnictví Jediného akcioná e na ú tu 378 „Jiné pohledávky“. Tato
pohledávka je splatná k 30.9.2008.

LÁNEK II.
ZAPO TENÍ VZÁJEMNÝCH POHLEDÁVEK

2.1 Ú astníci prohlašují, že jejich vzájemné pohledávky, a to pohledávka Spole nosti
za Jediným akcioná em uvedená v l. I odst. 1.1 písm. (b) a pohledávka Jediného
akcioná e za Spole ností uvedená v l. I odst. 1.2 písm. (c) jsou platné, p i emž
jejich pln ní je stejného druhu.
2.2 Ú astníci se výslovn dohodli, že pohledávka Spole nosti uvedená v l. I odst. 1.1
písm. (b) ve výši 1.279.735.000,--K (slovy: jedna miliarda dv st sedmdesátdev t
milion sedmsett icetp t tisíc korun eských) a pohledávka Jediného akcioná e
uvedená v l. I odst. 1.2 písm. (c) ve výši 665.648.000,--K (slovy:
šestsetšedesátp t milion šestset ty icetosm tisíc korun eských) této smlouvy se
zapo ítávají.
2.3 Provedením zápo tu touto smlouvou:
(a) zanikne ást pohledávky Spole nosti v i Jedinému akcioná i uvedené v l. I
odst. 1.1. písm. (b) této smlouvy, a to co do ástky 665.648.000,--K (slovy:
šestsetšedesátp t milion šestset ty icetosm tisíc korun eských). Po provedení
zápo tu dle této smlouvy bude nadále trvat pohledávka Spole nosti v i
Jedinému akcioná i ve výši 614.087.000,--K (slovy: šestset trnáct milion
osmdesátsedm tisíc korun eských);
(b) zanikne v celém rozsahu pohledávka Jediného akcioná e za Spole ností
uvedená v l. I odst. 1.2 písm. (c), tedy pohledávka ve výši 665.648.000,--K
(slovy: šestsetšedesátp t milion šestset ty icetosm tisíc korun eských).

LÁNEK III.
R ZNÉ
3.1

Tato Smlouva se ídí právem eské republiky a bude v souladu s tímto právem
vykládána.

3.2

Tato Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý bude
považován za originál, každá smluvní strana obdrží dv vyhotovení a dv
vyhotovení budou použity pro zápis do obchodního rejst íku.

3.3

Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem podpisu ob ma smluvními
stranami.
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NA D KAZ TOHO smluvní strany, jednající prost ednictvím svých
pov ených zástupc za ídily, aby tato Smlouva byla podepsána jejich jménem.

ádn

V Ústí nad Labem dne ……………….. 2008

………………………………………
………………………………………
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. René Budja ,
MUDr. Tomáš Indra,
p edseda p edstavenstva
místop edseda p edstavenstva

………………………………………………
Ústecký kraj
Ing. Ji í Šulc,
hejtman Ústeckého kraje
(ú edn ov ené podpisy)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí investi ní dotace
/2008

íslo poskytovatele :
íslo p íjemce
:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
I
DI
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu : 882733379/0800

Zástupce pro v cná jednání :
Ing. Jind ich Fran k, vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství Krajského ú adu
Ústeckého kraje,
telefon, fax
: 475 657 525, 475 657 570
e-mail
: franek.j@kr-ustecky.cz

a
P íjemce:
Statutární m sto Ústí nad Labem
se sídlem
zastoupené
I
Bankovní spojení

: Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
: Mgr. Janem Kubatou, primátorem m sta
: 00081531
: 9005-1125411/0100

Osoba odpov dná za realizaci projektu:
Ing. Lubomír Kysilka, vedoucí odd. realizace investi ního odboru Magistrátu m sta Ústí nad
Labem
telefon
: 731 506 226
e-mail
: Lubomir.Kysilka@mag-ul.cz

uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „Revitalizace m stského centra II. etapa – 1. stavba“

1
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lánek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základ rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje
. 11/25Z/2008 ze dne 30. 4. 2008 ú elovou investi ní dotaci ve výši 61.000.000,- K
(slovy: šedesátjedenmilion korun eských) za ú elem realizace projektu „Revitalizace
m stského centra II. etapa – 1. stavba“ (dále jen „projekt“), která bude p evedena
bezhotovostn do 30 dn od uzav ení smlouvy na ú et p íjemce, . ú. 9005-1125411/0100,
2. Dotace je poskytnuta ú elov (viz l. I.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
náklad , p ímo souvisejících s realizací projektu.

lánek II.
Doba realizace
Termín ukon ení realizace projektu je 31. 12. 2010. Pro p íjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

lánek III.
Práva a povinnosti
P íjemce prohlašuje, že dotaci p ijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za ú elem realizace projektu, pro který byla dotace poskytnuta v souladu
s touto smlouvou.
b) Vést a sledovat poskytnuté prost edky dotace v ú etnictví odd len , vedeného
v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, v platném zn ní, a to jak
z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska náklad celého projektu.
c) P edat poskytovateli písemnou záv re nou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to do
jednoho m síce po ukon ení realizace projektu, nejpozd ji však do 31. 12. 2010.
Spolu se záv re nou zprávou je p íjemce povinen p edložit záv re né vyú tování
erpání dotace.
I.

Záv re ná zpráva musí obsahovat:
-

II.

ozna ení p íjemce dotace
íslo dotace ( íslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 stran )
popis realizace projektu
kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu
p ínos projektu pro cílové skupiny
celkové zhodnocení projektu
vyú tování poskytnuté dotace
Záv re né vyú tování erpání dotace musí obsahovat:

- p ehled všech p íjm a výdaj projektu
- p ehled výdaj projektu hrazených z dotace
d) Zve ej ovat p i všech p íležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvád t logo kraje s názvem kraje na všech propaga ních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
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e) Umožnit pov eným pracovník m kraje provád t kontrolu erpání a využití
prost edk dotace v návaznosti na rozpo et projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do ú etní evidence.
f) Neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn , odbor dopravy a silni ního
hospodá ství krajského ú adu o všech zm nách, týkajících se identifikace p íjemce
nebo realizace podpo eného projektu.
g) Vrátit nevy erpanou ást dotace zp t na ú et poskytovatele, z n hož mu byla
poskytnuta v p ípad , že skute n vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v žádosti p íjemce o poskytnutí p ísp vku, sou asn p i p edložení záv re né
zprávy.
h) Vrátit poskytnutou dotaci zp t na ú et poskytovatele, z n hož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v p ípad , že se projekt neuskute ní, nejpozd ji do 7
kalendá ních dn ode dne, kdy se o této skute nosti dov d l, sou asn písemn
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
i) Respektovat záv ry kontroly provedené odborem dopravy a silni ního hospodá ství
nebo orgánem kontroly krajského ú adu.
j) 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 .

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. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úrok
z prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávn n od smlouvy odstoupit v p ípad , že p íjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
3. V p ípad odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele je p íjemce povinen vrátit
poskytovateli dotaci do její poskytnuté výše. P ed odstoupením od smlouvy m že
poskytovatel bez p edchozího upozorn ní pozastavit vyplácení dotace.
4. P íjemce m že odstoupit od smlouvy na základ svého písemného prohlášení, a to jen
z d vodu, že nem že splnit závazky ze smlouvy o ud lení dotace. V takovém p ípad je
povinen neprodlen vrátit poskytovateli dotaci, která mu byla poskytnuta.
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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
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 ty ech vyhotoveních s platností originálu, p i emž každá
ze smluvních stran obdrží dv vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i ú innosti dnem jejího podepsání ob ma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzav ena na základ
. 11/25Z/2008 ze dne 30. 4. 2008.

V Ústí nad Labem dne ..…………

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

V Ústí nad Labem dne ..…………

………………………………..
Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

………………………………..
Mgr. Jan Kubata
primátor m sta

(poskytovatel)

(p íjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí investi ní dotace
/2008

íslo poskytovatele :
íslo p íjemce
:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
I
DI
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu : 882733379/0800

Zástupce pro v cná jednání :
Ing. Jind ich Fran k, vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství Krajského ú adu
Ústeckého kraje,
telefon, fax
: 475 657 525, 475 657 570
e-mail
: franek.j@kr-ustecky.cz

a
P íjemce:
Statutární m sto D ín
se sídlem
zastoupené
I
Bankovní spojení

: Mírové nám stí 1175/5, 405 38 D ín IV
: Ing. Vladislavem Raškou, primátorem m sta
: 00261238
: 19-223431/0100

Osoba odpov dná za realizaci projektu:
Bc. Petr Kužel, vedoucí odd. investic
telefon
: 412 591 316
e-mail
: petr.kuzel@mmdecin.cz

uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „Rekonstrukce mostu p es Plou nici ev. . DC-002P“
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lánek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základ rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje
. 11/25Z/2008 ze dne 30. 4. 2008 ú elovou investi ní dotaci ve výši 10.000.000,- K
(slovy: desetmilion korun eských) za ú elem realizace projektu „Rekonstrukce mostu
p es Plou nici ev. . DC-002P“ (dále jen „projekt“), která bude p evedena bezhotovostn
do 30 dn od uzav ení smlouvy na ú et p íjemce, . ú. 19-223431/0100,
2. Dotace je poskytnuta ú elov (viz l. I.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
náklad , p ímo souvisejících s realizací projektu. Pojem uznatelný náklad je specifikován
v Zásadách pro poskytování ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje,
které byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 13/21Z/2007 ze dne
26.9.2007.

lánek II.
Doba realizace
Termín ukon ení realizace projektu je 31. 12. 2010. Pro p íjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

lánek III.
Práva a povinnosti
P íjemce prohlašuje, že dotaci p ijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za ú elem realizace projektu, pro který byla dotace poskytnuta v souladu
s touto smlouvou.
b) Vést a sledovat poskytnuté prost edky dotace v ú etnictví odd len , vedeného
v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, v platném zn ní, a to jak
z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska náklad celého projektu.
c) P edat poskytovateli písemnou záv re nou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to do
jednoho m síce po ukon ení realizace projektu, nejpozd ji však do 31. 12. 2010.
Spolu se záv re nou zprávou je p íjemce povinen p edložit záv re né vyú tování
erpání dotace.
I.

Záv re ná zpráva musí obsahovat:
-

ozna ení p íjemce dotace
íslo dotace ( íslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 stran )
popis realizace projektu
kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu
p ínos projektu pro cílové skupiny
celkové zhodnocení projektu
vyú tování poskytnuté dotace
Záv re né vyú tování erpání dotace musí obsahovat:

-

p ehled všech p íjm a výdaj projektu
p ehled výdaj projektu hrazených z dotace

II.
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d) Zve ej ovat p i všech p íležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvád t logo kraje s názvem kraje na všech propaga ních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
e) Umožnit pov eným pracovník m kraje provád t kontrolu erpání a využití
prost edk dotace v návaznosti na rozpo et projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do ú etní evidence.
f) Neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn , odbor dopravy a silni ního
hospodá ství krajského ú adu o všech zm nách, týkajících se identifikace p íjemce
nebo realizace podpo eného projektu.
g) Vrátit nevy erpanou ást dotace zp t na ú et poskytovatele, z n hož mu byla
poskytnuta v p ípad , že skute n vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v žádosti p íjemce o poskytnutí p ísp vku, sou asn p i p edložení záv re né
zprávy.
h) Vrátit poskytnutou dotaci zp t na ú et poskytovatele, z n hož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v p ípad , že se projekt neuskute ní, nejpozd ji do 7
kalendá ních dn ode dne, kdy se o této skute nosti dov d l, sou asn písemn
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
i) Respektovat záv ry kontroly provedené odborem dopravy a silni ního hospodá ství
nebo orgánem kontroly krajského ú adu.
j) 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 .

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. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úrok
z prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávn n od smlouvy odstoupit v p ípad , že p íjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
3. V p ípad odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele je p íjemce povinen vrátit
poskytovateli dotaci do její poskytnuté výše. P ed odstoupením od smlouvy m že
poskytovatel bez p edchozího upozorn ní pozastavit vyplácení dotace.
4. P íjemce m že odstoupit od smlouvy na základ svého písemného prohlášení, a to jen
z d vodu, že nem že splnit závazky ze smlouvy o ud lení dotace. V takovém p ípad je
povinen neprodlen vrátit poskytovateli dotaci, která mu byla poskytnuta.
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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
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 ty ech vyhotoveních s platností originálu, p i emž každá
ze smluvních stran obdrží dv vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i ú innosti dnem jejího podepsání ob ma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzav ena na základ
. 11/25Z/2008 ze dne 30. 4. 2008.

V Ústí nad Labem dne ..…………

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

V D ín dne ..…………

………………………………..
Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

………………………………..
Ing. Vladislav Raška
primátor m sta

(poskytovatel)

(p íjemce)
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Pracovní verze 3.

ZAKLÁDACÍ LISTINA .
Dnešního dne, tj. 23.8.2008 se na Letišti v Most ze svobodné v le zakladatel , iniciativy
Okresní hospodá ské komory Most a patron , zakládá volné sdružení

AERODROM MOST.
Zakladatelé :
Aeroklub Most , zastoupený: ………………..p edsedou JUDr. Josefem Mrá kem
a jednatelem Miroslavem ervenkou
SKYWALKERS, s.r.o zastoupená : ………. jednatelem Radkem Hnátkem
a jednatelem Pavlem Smetákem
Iniciátor :
Okresní hospodá ská komora Most zastoupená:…p edsedou Ing. Rudolfem Jungem
Patroni zakládacího aktu :
Ústecký kraj zastoupený :……………………hejtmanem Ing. Ji ím Šulcem.
a
Statutární m sto Most zastoupené : …………primátorem Ing. Vlastimilem Vozkou
a
M sto Litvínov zastoupené : ……………… starostou Ing. Milanem Š oví kem
Generální partner :
KERAMOST, a.s. zastoupená ……………… p edsedou p edstavenstva Ing. Ji ím Fílou

Preambule .
Mostecko je dlouhodob zatíženo soust ed nou výrobou paliv a energií, spojenou s t žbou
uhlí a doprovodných hmot. Tyto innosti bezesporu výrazn ovlivnily život, vzhled a pov st
regionu. Po úsp šných rekultivacích je nutné dokon ovat revitalizace a užití celého území,
v etn následné údržby. Jednou z p irozených cest je využití potenciálu lidí provozující
zájmovou a sportovní innost ve vztahu k sob samým, ale i k obecné prosp šnosti minimáln
v oblasti cestovního ruchu a dopravní infrastruktury (letecké dopravy). Pro soust ed ní sil a
prost edk zakladatel , v o ekávání podpory a spolup sobení orgán ve ejné správy a
samosprávy, se zakládá volné sdružení „Aerodrom Most“.
Hlavní cíle sdružení :
1. Soust ed ním sil a prost edk zajistit podmínky územního rozvoje letišt pro udržení
sportovní innosti p i žádoucím rozvoji do komer ního využití letecké osobní dopravy
a zájmové innosti.
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2.
3.
4.
5.

Vytvo it podmínky pro koordinaci p ímo souvisejících aktivit v rámci regionu.
Dle svých možností p isp t k propagaci a zlepšení image Mostecka
Spole n ve spolupráci s OHK Most a ostatními institucemi hájit své zájmy.
Nabídnout dalším p íznivc m a podporovatel m Aerodromu p ímou a oboustrann
prosp šnou spolupráci.
6. Spole n vytvá et podmínky pro využití areálu pro další sporty a zájmové innosti (
nap . cyklistika, volno asové aktivity d tí apod. )
7. Vytvá et a zajiš ovat podmínky pro získávání mládeže pro letecký a parašutistický
sport.

Organiza ní podmínky :
1. Aerodrom Most je otev en i dalším partner m a jeho innost je ízena Statutem, který
musí být schválen ob ma zakladateli.
2. Aerodrom je ízen správní radou, jejíž složení a kompetence eší Statut.
3. Volné sdružení m že být shodnou v lí zakladatel transformováno na obchodní, obecn
prosp šné i jiné spole nosti
4. Aerodrom Most má své logo.

Podpisy :
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Smlouva o p ístupu do nálezové databáze AOPK R
uzav ená podle ustanovení § 90 odst. 1 a § 46 zákona . 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech
souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
Smluvní strany
eská republika – Agentura ochrany p írody a krajiny eské republiky
se sídlem: Nuselská 39, 140 00 Praha 4 - Nusle
I : 62933591
zastoupená: RNDr. Františkem Pojerem, editelem
(dále jen „po izovatel“)
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I : 70892156
zastoupený: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem
zástupce pro v cná jednání:
(dále jen „nabyvatel“ ,„kraj“ a „krajský ú ad“)
l. I
Úvodní ustanovení
Po izovatel je výlu ným nositelem zvláštních práv po izovatele databáze podle § 90 zák. .121/2000 Sb. v platném
zn ní.
l. II
P edm t smlouvy
Po izovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli bezúplatn p ístup do Nálezové databáze AOPK R
(dále jen „databáze“), formou p id lení práv ke vstupu do on-line portálu portal.nature.cz, tedy licenci k výkonu
práva na vyt žování ásti obsahu databáze blíže specifikované v l. IV této smlouvy k ú elu uvedenému v l.III a
nabyvatel poskytnutou licenci p ijímá.
l. III
Ú el smlouvy
Ú elem poskytnutí licence dle této smlouvy je zajišt ní podpory výkonu samostatné p sobnosti kraje ve smyslu §
77a odst.1 zákona .114/1992 Sb. v platném zn ní, p enesené p sobnosti kraje ve smyslu § 77a odst.2 zákona
.114/1992 Sb. v platném zn ní a zajišt ní podpory výkonu státní správy orgánem kraje v p enesené p sobnosti
ve smyslu § 77a odst.3 dle zákona .114/1992 Sb. v platném zn ní a podpory dalších inností kraje a krajského
ú adu dle zákona .114/1992 Sb. v platném zn ní na základ informací o nálezových datech na území kraje.
Pod podporou státní správy je pro ú ely smlouvy shrnuto i využití dat p i správních ízeních a dalších
transparentních postupech (vyhlašování ZCHÚ, vydávání vyjád ení, stanovisek, závazných stanovisek) dle zákona
114/19992 Sb.
l. IV
Bližší specifikace databáze
Databází se rozumí „Nálezová databáze AOPK R“, obsahující pr b žn aktualizovaný soubor digitálních
informací o nálezech druh živo ich , rostlin a hub na území eské republiky. K nahlížení, exportu a editaci je
zp ístupn na databáze geograficky omezená hranicemi kraje, s p esahem o katastrální území s dotykem
s hranicemi kraje.

1.

2.

l. V
Práva a povinnosti
Nabyvatel dodá po izovateli písemný seznam osob, oprávn ných za nabyvatele k nahlížení do Nálezové
databáze AOPK R, zaslaný oficiální cestou, tj. k rukám nám stka editele AOPK R – vedoucího sekce
dokumentace p írody a krajiny. Seznam bude sestaven ve struktu e: jméno, p íjmení, titul, e-mail, funkce,
pracovišt . Ze strany po izovatele nejsou kladeny po etní limity na tento seznam. Oprávn nou osobou za
nabyvatele m že být pouze zam stnanec v pracovním pom ru k nabyvateli a len orgánu kraje, který se
podílí na výkonu p sobnosti, k podpo e jejíhož výkonu je dle lánku III p edm tná licence poskytována.
Po izovatel dodá p ístupové heslo a jméno do 30 dn od doru ení písemného seznamu dle bodu 1, každé
osob uvedené v seznamu.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

Nabyvatel je povinen hlásit každou zm nu v seznamu oprávn ných osob do 15 dn od doby, kdy se o
zm n dozví. Pokud oprávn ná osoba p estane být zam stnancem i lenem orgánu kraje, je nabyvatel
povinen krom nahlášení této zm ny požádat o okamžitou zm nu p ístupového hesla.
P ístupová práva oprávn né osoby budou zrušena i v p ípad , že uplyne p lro ní lh ta od posledního
p ihlášení.
Po izovatel poskytuje nabyvateli licenci v rozsahu stanoveném v l. II k ú elu uvedeném v l. III této smlouvy.
Nabyvatel se zavazuje, že bude informace z databáze citovat dle platných cita ních norem, v obraze pak
zkratkou © Nálezová databáze AOPK R.
Nabyvatel nesmí poskytovat p ístupové heslo ani jakýkoli obsah databáze dalším subjekt m s výjimkou
využití obsahu databáze pro ú el uvedený v lánku III této smlouvy.
Licence je poskytována bezúplatn .
l. VI
Doba platnosti licence

Licence se poskytuje na dobu neur itou.
l. VII
Vlastnictví
Práva po izovatele databáze nejsou touto smlouvou dot ena.

1.
2.

l. VIII
Trvání smlouvy a její ukon ení
Smlouvu lze ukon it písemnou dohodou smluvních stran nebo výpov dí.
Kterákoliv smluvní strana je oprávn na smlouvu vypov d t, a to i bez udání d vodu. Výpov dní lh ta iní 30
dn a po íná b žet první den následující po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpov di doru eno druhé
smluvní stran .

1.

l. IX
Sank ní ujednání
Nabyvatel je povinen zaplatit po izovateli smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti
uvedené v l.V bodu 7 této smlouvy ve výši 100.000,- K .
Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

l. X
Záv re ná ustanovení
Po izovatel prohlašuje, že je oprávn n nakládat s databází a je oprávn n ud lit nabyvateli licenci podle této
smlouvy.
Právní vztah vzniklý z této smlouvy se ídí v ástech smlouvou neupravených autorským zákonem, pop .
ob anským zákoníkem, i dalšími právními p edpisy.
Tato smlouva m že být m n na nebo rušena pouze formou písemných dodatk podepsaných oprávn nými
zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva je sepsána ve p ti vyhotoveních, z nichž 2 obdrží po izovatel a 3 nabyvatel.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné v le, nikoli v tísni ani za
nápadn nevýhodných podmínek.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zve ejn ním obsahu této smlouvy v souladu s ustanovením zákona
. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis .
Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem podpisu ob ma smluvními stranami.
Tato smlouva je uzav ena na základ usnesení Rady Ústeckého kraje . …………ze dne …………….

V Praze dne …………………

V Ústí nad Labem dne …………..

…………………………………
po izovatel

………………………………………
nabyvatel
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P ehled studií a dokumentací p evád ných na Severo eské sdružení obcí, se
sídlem Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem, I : 47324376
Datum
Inventární
íslo
po ízení
Cena K
Název
„Protipovod ová opat ení Ústeckého
kraje – sledování hladin na dosud
nesledovaných vodních tocích a zajišt ní
p enosu dat a informací“ – pilotní projekt 11/09-00055 18.7.2005
459.935,„Protipovod ová opat ení Ústeckého
kraje - ochrana proti povodním z
p ívalovým deš - sledování hladin na
dosud nesledovaných vodních tocích a
zajišt ní p enosu dat a informací“.
11/09-00066 20.3.2006
654.500,„Dopracování studie proveditelnosti
projektu Protipovod ová opat ení na
drobných vodních tocích Ústeckého kraje
– sledování pohybu hladin a zajišt ní
p enosu dat a informací, II.etapa, pro
vydání povolení podle zvláštních
právních p edpis “
31. 3. 2008
243.950,„Dopracování studie proveditelnosti
projektu Protipovod ová opat ení na
drobných vodních tocích Ústeckého kraje
– sledování pohybu hladin a zajišt ní
p enosu dat a informací, I. etapa, pro
vydání povolení podle zvláštních
právních p edpis a vytipování zm ny
umíst ní hlási Ryjice, Povrly a
Bohyn , v etn zajišt ní pot ebných
správních rozhodnutí podle zvláštních
právních p edpis “
30.6.2008
229.372,50
celkem 1.587.757,50
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Darovací smlouva
uzav ená d le ustanovení § 628 a násl.
zákona . 40/1964 Sb., ob anský zákoní k, ve zn ní pozd jší ch
p edpis
íslo dárce :
íslo obdarovaného :

Smluvní strany
Dárce:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
I
DI
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu : 882733379/0800

Zástupce pro v cná jednání :
Ing. Pavel Sedlecký
odbor životního prost edí a zem d lství
Krajského ú adu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 475 657 171
e-mail
: sedlecky.p@kr-ustecky.cz

a
Obdarovaný:
Severo eské sdružení obcí
se sídlem
zastoupený
I
DI :
Bankovní spojení

: Nám stí Míru 11, 436 01 Litvínov
: Mgr. Janem Kubatou, p edsedou
: 47324376
:
. ú tu:

Sdružení je zapsané v registru zájmových sdružení právnických osob pod . ad. 3
(vnit ./sdruž./3/93 Okresní ú ad Most)

Zástupce pro v cná jednání:
Ing. Pavel Tošovský, výkonný editel
telefon, fax
: 475 657 500, 475 657 799
:
e-mail
: reditel@seso.cz; tosovsky.p@kr-ustecky.cz

Registra ní list – výpis zájmového sdružení právnických osob (svazek obcí)
obdarovaného tvo í p ílohu . 1 k této smlouv .
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto
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DAROVACÍ SMLOUVU
I.
P edm t daru
1. Dárce je vlastníkem movitých v cí uvedených v p íloze .2 této smlouvy.

II.
Projevy v le
1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému do jeho vlastnictví p edm t daru – movité
v ci popsané v l. I. této smlouvy se vším právním i faktickým p íslušenstvím a sou ástmi
a obdarovaný p edm t daru – movité v ci popsané v l. I. této smlouvy se vším právním i
faktickým p íslušenstvím a sou ástmi p ijímá od dárce do svého výlu ného vlastnictví.
2. Dar je dárcem darován obdarovanému za podmínky, že p edm t daru bude používat
výhradn za ú elem realizace protipovod ových opat ení na drobných tocích Ústeckého
kraje. Obdarovaný se zavazuje, že p edm t daru bude užívat pouze k ú elu, k n muž byl
darován.
3. Pokud obdarovaný bude používat dar k jiným ú el m, než stanoví podmínka poskytnutí
daru, je povinen p edm t daru dárci vrátit, pokud to není možné, je povinen dárci
poskytnout pen žitou náhradu.

III.
Prohlášení smluvních stran
1. Dárce prohlašuje, že seznámil obdarovaného se stavem p evád ných movitých v cí v etn
jejich p íslušenství a sou ástí a že na p evád ných movitých v cech neváznou žádné
dluhy, zástavní práva, ani jiné právní vady. Dále dárce prohlašuje, že je oprávn n nakládat
s movitými v cmi, jež jsou p edm tem daru a taktéž prohlašuje, že jeho smluvní volnost
není nijak omezena.
2. Obdarovaný prohlašuje, že si p evád né movité v ci ádn prohlédl, že mu je jejich stav
dob e znám a že nabývá tyto movité v ci ve stavu, v jakém se ke dni p evodu nacházejí.
IV.
Záv re ná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj (dárce), 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. Obdarovaný 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),
2
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2.
3.
4.
5.
6.

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.
Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje . ……………. ze dne …………………
Tuto smlouvu lze m nit i dopl ovat pouze po dohod smluvních stran formou písemných
a íslovaných dodatk .
Pokud v této smlouv není stanoveno jinak, ídí se právní vztahy z ní vyplývající
p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku.
Tato smlouva je provedena ve ……… vyhotoveních s platností originálu, p i emž každá
ze smluvních stran obdrží ………. vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podepsání ob ma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její ú astníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k p edm tu daru obdarovaným dochází p evzetím p edm tu daru.

V.
Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodn prohlašují, že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem p e etli, že
byla uzav ena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné v le, ur it , vážn a
srozumiteln , nikoliv v tísni za nápadn nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autenti nost této smlouvy svým podpisem.

V …………….. dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….
Dárce
Ústecký kraj
Ing. Ji í Šulc, hejtman kraje

………………………………………………
Obdarovaný
Severo eské sdružení obcí
Mgr. Jan Kubata, p edseda

P ílohy:
P íloha . 1.
P íloha . 2.

Registra ní list – výpis zájmového sdružení právnických osob (svazek
obcí)
Seznam darovaných dokumentací
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P íloha . 1.

Registra ní list – výpis zájmového sdružení právnických osob (svazek obcí)
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P íloha . 2 - Seznam darovaných dokumentací
Seznam studií a dokumentací p evád ných na Severo eské sdružení obcí, se
sídlem Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem, I : 47324376
Inventární
íslo

Datum
po ízení

Název
Cena K
„Protipovod ová opat ení Ústeckého
kraje – sledování hladin na dosud
nesledovaných vodních tocích a zajišt ní
p enosu dat a informací“ – pilotní projekt 11/09-00055 18.7.2005
459.935,„Protipovod ová opat ení Ústeckého
kraje - ochrana proti povodním z
p ívalovým deš - sledování hladin na
dosud nesledovaných vodních tocích a
zajišt ní p enosu dat a informací“.
11/09-00066 20.3.2006
654.500,„Dopracování studie proveditelnosti
projektu Protipovod ová opat ení na
drobných vodních tocích Ústeckého kraje
– sledování pohybu hladin a zajišt ní
p enosu dat a informací, II.etapa, pro
vydání povolení podle zvláštních
právních p edpis “
31. 3. 2008
243.950,„Dopracování studie proveditelnosti
projektu Protipovod ová opat ení na
drobných vodních tocích Ústeckého kraje
– sledování pohybu hladin a zajišt ní
p enosu dat a informací, I. etapa, pro
vydání povolení podle zvláštních
právních p edpis a vytipování zm ny
umíst ní hlási Ryjice, Povrly a
Bohyn , v etn zajišt ní pot ebných
správních rozhodnutí podle zvláštních
právních p edpis “
30.6.2008
229.372,50
celkem 1.587.757,50
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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
zastoupený
I
DI
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
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 ená vedoucí 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.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
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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 Zastupitelstva Ústeckého kraje . ../..R(Z)/2007
ze dne --.--.2007 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.
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.

2

P íloha . 11 k usnesení . 35/122R/2008
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 byl do 15. prosince roku 2007, pro p íjemce dotace byl
tento termín stanoven jako závazný ukazatel, který p íjemce splnil. 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 len ní

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

v len ní

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

….,- K v len ní

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 byla
žádost podána.
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 byly p edloženy odboru životního prost edí a
zem d lství Krajského ú adu Ústeckého kraje (dále jen administrující odbor). Dotace je
splatná do 30ti dn po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace.
7. Poskytovatel vyplatí pom rnou ást odpovídající rozsahu provedených prací uvedenému
v p edložených podkladech dle bod 5. a 6. l. II.

lánek III.
Práva a povinnosti
P íjemce prohlašuje, že dotaci p ijímá a v této souvislosti se zavazuje:
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a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) Neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn , administrující odbor o
všech zm nách týkajících se identifikace p íjemce.
e) Respektovat záv ry kontroly provedené administrujícím odborem nebo orgánem
kontroly Krajského ú adu Ústeckého kraje.
f) 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 .

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
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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)/2007 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

5

P íloha . 12 k usnesení . 44/122R/2008

.j. 132/2008

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen z izovatel)

Z IZOVACÍ LISTINA ŠKOLSKÉ RADY
Podkrušnohorského gymnázia, Most
(dále jen školská rada)

lánek I.
ÚPLNÝ NÁZEV Z IZOVATELE
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PS : 400 02,
I O: 70892156

lánek II.
ŠKOLA P I KTERÉ JE ŠKOLSKÁ RADA Z ÍZENA
1. Název: Podkrušnohorské gymnázium, Most, p ísp vková organizace
2. Sídlo: s. Armády 1530, 434 46 Most

lánek III.
PO ET LEN ŠKOLSKÉ RADY
1. Školská rada má 9 len .

lánek IV.
POSTAVENÍ ŠKOLSKÉ RADY
1. Školská rada je orgán školy umož ující zákonným zástupc m nezletilých žák , zletilým
žák m a student m, pedagogickým pracovník m školy, z izovateli a dalším osobám
podílet se na správ školy.
2. Školská rada se ve své innosti ídí ustanoveními zákona . 561/2004 Sb.,
o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání
(školský zákon).
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lánek V.
ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
1. Tato z izovací listina se vyhotovuje ve ty ech stejnopisech. Jeden výtisk obdrží škola,
jeden školská rada a dva výtisky z izovatel.
2. Školská rada byla z ízena ke dni 1.9.2008 usnesením Rady Ústeckého kraje
. //2008 ze dne 6.8.2008.

V Ústí nad Labem dne 6.8.2008

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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.j. 133/2008

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen z izovatel)

Z IZOVACÍ LISTINA ŠKOLSKÉ RADY
St ední školy zdravotnické p i Vyšší odborné škole zdravotnické a
St ední škole zdravotnické, Ústí nad Labem, Palachova 35
(dále jen školská rada)

lánek I.
ÚPLNÝ NÁZEV Z IZOVATELE
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PS : 400 02,
I O: 70892156

lánek II.
ŠKOLA P I KTERÉ JE ŠKOLSKÁ RADA Z ÍZENA
1.
2.

Název: Vyšší odborná škola zdravotnická a St ední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, Palachova 35, p ísp vková organizace
Sídlo: Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem

lánek III.
PO ET LEN ŠKOLSKÉ RADY
1.

Školská rada má 6 len .

lánek IV.
POSTAVENÍ ŠKOLSKÉ RADY
1.

2.

Školská rada je orgán školy umož ující zákonným zástupc m nezletilých žák , zletilým
žák m a student m, pedagogickým pracovník m školy, z izovateli a dalším osobám
podílet se na správ školy.
Školská rada se ve své innosti ídí ustanoveními zákona . 561/2004 Sb., o
p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání
(školský zákon).
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lánek V.
ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
1.
2.

Tato z izovací listina se vyhotovuje ve ty ech stejnopisech. Jeden výtisk obdrží škola,
jeden školská rada a dva výtisky z izovatel.
Školská rada byla z ízena ke dni 1.9.2008 usnesením Rady Ústeckého kraje
. //2008 ze dne 6.8.2008.

V Ústí nad Labem dne 6.8.2008

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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.j. 134/2008

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen z izovatel)

Z IZOVACÍ LISTINA ŠKOLSKÉ RADY
Vyšší odborné školy zdravotnické p i Vyšší odborné škole
zdravotnické a St ední škole zdravotnické, Ústí nad Labem,
Palachova 35
(dále jen školská rada)

lánek I.
ÚPLNÝ NÁZEV Z IZOVATELE
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PS : 400 02,
I O: 70892156

lánek II.
ŠKOLA P I KTERÉ JE ŠKOLSKÁ RADA Z ÍZENA
1.
2.

Název: Vyšší odborná škola zdravotnická a St ední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, Palachova 35, p ísp vková organizace
Sídlo: Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem

lánek III.
PO ET LEN ŠKOLSKÉ RADY
1.

Školská rada má 3 leny.

lánek IV.
POSTAVENÍ ŠKOLSKÉ RADY
1.

2.

Školská rada je orgán školy umož ující zákonným zástupc m nezletilých žák , zletilým
žák m a student m, pedagogickým pracovník m školy, z izovateli a dalším osobám
podílet se na správ školy.
Školská rada se ve své innosti ídí ustanoveními zákona . 561/2004 Sb.,
o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání
(školský zákon).
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lánek V.
ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
1.
2.

Tato z izovací listina se vyhotovuje ve ty ech stejnopisech. Jeden výtisk obdrží škola,
jeden školská rada a dva výtisky z izovatel.
Školská rada byla z ízena ke dni 1.9.2008 usnesením Rady Ústeckého kraje
. //2008 ze dne 6.8.2008.

V Ústí nad Labem dne 6.8.2008

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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.j. 135/2008

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen z izovatel)

Z IZOVACÍ LISTINA ŠKOLSKÉ RADY
St ední školy stavební, Teplice
(dále jen školská rada)

lánek I.
ÚPLNÝ NÁZEV Z IZOVATELE
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PS : 400 02,
I O: 70892156

lánek II.
ŠKOLA P I KTERÉ JE ŠKOLSKÁ RADA Z ÍZENA
1.
2.

Název: St ední škola stavební, Teplice, p ísp vková organizace
Sídlo: Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice

lánek III.
PO ET LEN ŠKOLSKÉ RADY
1.

Školská rada má 9 len .

lánek IV.
POSTAVENÍ ŠKOLSKÉ RADY
1.

2.

Školská rada je orgán školy umož ující zákonným zástupc m nezletilých žák ,
zletilým žák m a student m, pedagogickým pracovník m školy, z izovateli a
dalším osobám podílet se na správ školy.
Školská rada se ve své innosti ídí ustanoveními zákona . 561/2004 Sb., o
p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský
zákon).

P íloha . 12 k usnesení . 44/122R/2008
lánek V.
ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
1.
2.

Tato z izovací listina se vyhotovuje ve ty ech stejnopisech. Jeden výtisk obdrží škola,
jeden školská rada a dva výtisky z izovatel.
Školská rada byla z ízena ke dni 1.9.2008 usnesením Rady Ústeckého kraje
. //2008 ze dne 6.8.2008.

V Ústí nad Labem dne 6.8.2008

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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.j. 136/2008

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen z izovatel)

Z IZOVACÍ LISTINA ŠKOLSKÉ RADY
St ední školy obchodu a služeb, Teplice
(dále jen školská rada)

lánek I.
ÚPLNÝ NÁZEV Z IZOVATELE
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PS : 400 02,
I O: 70892156

lánek II.
ŠKOLA P I KTERÉ JE ŠKOLSKÁ RADA Z ÍZENA
1.
2.

Název: St ední škola obchodu a služeb, Teplice, p ísp vková organizace
Sídlo: Alejní 12, 415 01 Teplice

lánek III.
PO ET LEN ŠKOLSKÉ RADY
1.

Školská rada má 6 len .

lánek IV.
POSTAVENÍ ŠKOLSKÉ RADY
1.

2.

Školská rada je orgán školy umož ující zákonným zástupc m nezletilých žák ,
zletilým žák m a student m, pedagogickým pracovník m školy, z izovateli a
dalším osobám podílet se na správ školy.
Školská rada se ve své innosti ídí ustanoveními zákona . 561/2004 Sb., o
p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání
(školský zákon).

P íloha . 12 k usnesení . 44/122R/2008
lánek V.
ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
1.
2.

Tato z izovací listina se vyhotovuje ve ty ech stejnopisech. Jeden výtisk obdrží škola,
jeden školská rada a dva výtisky z izovatel.
Školská rada byla z ízena ke dni 1.9.2008 usnesením Rady Ústeckého kraje
. //2008 ze dne 6.8.2008.

V Ústí nad Labem dne 6.8.2008

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

P íloha . 12 k usnesení . 44/122R/2008
.j. 137/2008

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen z izovatel)

Z IZOVACÍ LISTINA ŠKOLSKÉ RADY
St ední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Rumburk
(dále jen školská rada)

lánek I.
ÚPLNÝ NÁZEV Z IZOVATELE
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PS : 400 02,
I O: 70892156

lánek II.
ŠKOLA P I KTERÉ JE ŠKOLSKÁ RADA Z ÍZENA
1.
2.

Název: St ední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk,
p ísp vková organizace
Sídlo: Františka Nohy 6, 408 30 Rumburk

lánek III.
PO ET LEN ŠKOLSKÉ RADY
1.

Školská rada má 6 len .

lánek IV.
POSTAVENÍ ŠKOLSKÉ RADY
1.

2.

Školská rada je orgán školy umož ující zákonným zástupc m nezletilých žák ,
zletilým žák m a student m, pedagogickým pracovník m školy, z izovateli a
dalším osobám podílet se na správ školy.
Školská rada se ve své innosti ídí ustanoveními zákona . 561/2004 Sb., o
p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání
(školský zákon).

P íloha . 12 k usnesení . 44/122R/2008
lánek V.
ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
1.
2.

Tato z izovací listina se vyhotovuje ve ty ech stejnopisech. Jeden výtisk obdrží škola,
jeden školská rada a dva výtisky z izovatel.
Školská rada byla z ízena ke dni 1.9.2008 usnesením Rady Ústeckého kraje
. //2008 ze dne 6.8.2008.

V Ústí nad Labem dne 6.8.2008

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

P íloha . 12 k usnesení . 44/122R/2008
.j. 138/2008

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen z izovatel)

Z IZOVACÍ LISTINA ŠKOLSKÉ RADY
Speciální základní školy p i Speciální základní škole a
Speciální mate ské škole, D ín
(dále jen školská rada)

lánek I.
ÚPLNÝ NÁZEV Z IZOVATELE
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PS : 400 02,
I O: 70892156

lánek II.
ŠKOLA P I KTERÉ JE ŠKOLSKÁ RADA Z ÍZENA
1.
2.

Název: Speciální základní škola a Speciální mate ská škola, D ín,
p ísp vková organizace
Sídlo: Teplická 65, 405 05 D ín IX - Bynov

lánek III.
PO ET LEN ŠKOLSKÉ RADY
1.

Školská rada má 3 leny.

lánek IV.
POSTAVENÍ ŠKOLSKÉ RADY
1.

2.

Školská rada je orgán školy umož ující zákonným zástupc m nezletilých žák ,
zletilým žák m a student m, pedagogickým pracovník m školy, z izovateli a
dalším osobám podílet se na správ školy.
Školská rada se ve své innosti ídí ustanoveními zákona . 561/2004 Sb., o
p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání
(školský zákon).

P íloha . 12 k usnesení . 44/122R/2008
lánek V.
ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
1.
2.

Tato z izovací listina se vyhotovuje ve ty ech stejnopisech. Jeden výtisk obdrží škola,
jeden školská rada a dva výtisky z izovatel.
Školská rada byla z ízena ke dni 1.9.2008 usnesením Rady Ústeckého kraje
. //2008 ze dne 6.8.2008.

V Ústí nad Labem dne 6.8.2008

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

P íloha . 12 k usnesení . 44/122R/2008
.j. 139/2008

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen z izovatel)

Z IZOVACÍ LISTINA ŠKOLSKÉ RADY
p i Speciální základní škole a Praktické škole, Lovosice
(dále jen školská rada)

lánek I.
ÚPLNÝ NÁZEV Z IZOVATELE
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PS : 400 02,
I O: 70892156

lánek II.
ŠKOLA P I KTERÉ JE ŠKOLSKÁ RADA Z ÍZENA
1.
2.

Název: Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice,
p ísp vková organizace
Sídlo: Mírová 225, 410 02 Lovosice

lánek III.
PO ET LEN ŠKOLSKÉ RADY
1.

Školská rada má 3 leny.

lánek IV.
POSTAVENÍ ŠKOLSKÉ RADY
1.

2.

Školská rada je orgán školy umož ující zákonným zástupc m nezletilých žák ,
zletilým žák m a student m, pedagogickým pracovník m školy, z izovateli a
dalším osobám podílet se na správ školy.
Školská rada se ve své innosti ídí ustanoveními zákona . 561/2004 Sb., o
p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání
(školský zákon).

P íloha . 12 k usnesení . 44/122R/2008
lánek V.
ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
1.
2.

Tato z izovací listina se vyhotovuje ve ty ech stejnopisech. Jeden výtisk obdrží škola,
jeden školská rada a dva výtisky z izovatel.
Školská rada byla z ízena ke dni 1.9.2008 usnesením Rady Ústeckého kraje
. //2008 ze dne 6.8.2008.

V Ústí nad Labem dne 6.8.2008

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

P íloha . 12 k usnesení . 44/122R/2008
.j. 140/2008

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen z izovatel)

Z IZOVACÍ LISTINA ŠKOLSKÉ RADY
Speciální základní školy, eská Kamenice, Jakubské nám. 113
(dále jen školská rada)

lánek I.
ÚPLNÝ NÁZEV Z IZOVATELE
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PS : 400 02,
I O: 70892156.

lánek II.
ŠKOLA P I KTERÉ JE ŠKOLSKÁ RADA Z ÍZENA
1.
2.

Název: Speciální základní škola, eská Kamenice, Jakubské nám. 113,
p ísp vková organizace
Sídlo: Jakubské nám. 113, eská Kamenice 407 21

lánek III.
PO ET LEN ŠKOLSKÉ RADY
1.

Školská rada má 3 leny.

lánek IV.
POSTAVENÍ ŠKOLSKÉ RADY
1.

2.

Školská rada je orgán školy umož ující zákonným zástupc m nezletilých žák ,
zletilým žák m a student m, pedagogickým pracovník m školy, z izovateli a
dalším osobám podílet se na správ školy.
Školská rada se ve své innosti ídí ustanoveními zákona . 561/2004 Sb., o
p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání
(školský zákon).

P íloha . 12 k usnesení . 44/122R/2008
lánek V.
ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
1.
2.

Tato z izovací listina se vyhotovuje ve ty ech stejnopisech. Jeden výtisk obdrží škola,
jeden školská rada a dva výtisky z izovatel.
Školská rada byla z ízena ke dni 1.9.2008 usnesením Rady Ústeckého kraje
. //2008 ze dne 6.8.2008.

V Ústí nad Labem dne 6.8.2008

Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

P íloha . 13 k usnesení . 49/122R/2008
Zm ny zápisu školy nebo školského za ízení do rejst íku škol a školských za ízení
z izovaných Ústeckým krajem
1. St ední odbornou školu, Ústí nad Labem, Stará 100, p ísp vková organizace
se zápisem obor vzd lání:
72-41-M/001 Knihovnické a informa ní systémy a služby, forma denní, s cílovou
kapacitou 120 žák ,
72-41-M/002 Metody a technika informa ní práce, forma denní, s cílovou kapacitou 120
žák .
2. Gymnázium, St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt , o.p.s.
se zápisem obor vzd lání do rejst íku škol a školských za ízení:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, forma denní, s cílovou kapacitou 190 žák ,
82-41-M/008 Propaga ní výtvarnictví – výstavnictví, forma denní, s cílovou kapacitou
100 žák ,
82-41-M/009 Propaga ní výtvarnictví – aranžování, forma denní, s cílovou kapacitou 100
žák ,
s výmazem obor vzd lání z rejst íku škol a školských za ízení:
63-42-L/502 Technickohospodá ské a správní innosti, forma denní a dálková,
37-41-L/503 Dopravní provoz, forma denní,
33-42-L/502 D eva ská a nábytká ská výroba, forma dálková,
64-41-L/524 Podnikání, forma dálková,
69-41-L/502 Vlasová kosmetika, forma dálková,
23-55-H/002 Klempí – strojírenská výroba, forma denní,
31-43-L/501 Od vnictví, forma dálková.
3. Vyšší odborná škola, St ední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most,
Zd. Fibicha 2778, p ísp vková organizace
se zápisem nového oboru vzd lání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, forma denní,
s cílovou kapacitou 200 žák ,
s navýšením cílové kapacity u oboru vzd lání 78-42-M/003 Pedagogické lyceum, forma
denní, ze 120 na 135 žák .
4. St ední lesnická škola a St ední odborná škola sociální, Šluknov, p ísp vková
organizace
s odstran ní doložky dobíhající u oboru vzd lání 16-01-M/002 Ochrana p írody a
prost edí, forma denní.
5. St ední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6, p ísp vková
organizace
se zápisem oboru vzd lání 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum, forma denní, s cílovou
kapacitou 100 žák .
6. Speciální základní škola, D ín IX-Bynov, Teplická 65, p ísp vková
organizace
se zápisem nového školského za ízení Speciáln pedagogické centrum, na adrese
Stavební 16, 405 01 D ín I, do rejst íku škol a školských za ízení.
7. Za ízení pro další vzd lávání pedagogických pracovník , Ústí nad Labem,
o.p.s.
se zápisem výše uvedeného školského za ízení do rejst íku škol a školských za ízení
s ú inností od 1.9.2008.
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8. St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt , Podbo any, p ísp vková
organizace
se zápisem nového oboru vzd lání 36-67-E/507 D lník technických služeb, forma denní,
s cílovou kapacitou 32 žák ,
s navýšením nejvyššího povoleného po tu žák v oboru vzd lání 23-68-H/01 Mechanik
opravá motorových vozidel, forma denní, z 90 na 168 žák .
9. St ední škola, Trmice, p ísp vková organizace
s navýšením nejvyššího povoleného po tu žák u obor vzd lání:
64-41-L/524 Podnikání, forma denní, z 50 na 60 žák ,
69-53-H/003 Provoz služeb, forma denní, ze 40 na 90 žák ,
63-43-L/001 Pen žní manipulant, forma denní, z 90 na 120 žák .
10. St ední odborná škola, Mezibo í, nám. 8. kv tna 400, p ísp vková organizace
se stanovením nejvyššího povoleného po tu žák u oboru vzd lání 36-45-M/002
Technická za ízení budov, forma denní, s celkovou kapacitou 120 žák ,
se zápisem nového místa poskytovaného vzd lávání na adrese D lnická 103 a 109,
Mezibo í.
11. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most,
Jana Palacha 1534, p ísp vková organizace
s výmazem místa poskytovaného vzd lávání na adrese Husitská 1683, Most.
12. St ední škola obchodu a služeb s.r.o.
s úpravou cílových kapacit u t chto obor vzd lávání:
65-51-H/501 Provoz spole ného stravování, forma denní, snížení cílové kapacity ze 45 na
25 žák ,
65-52-H/001 Kucha , forma denní, zvýšení cílové kapacity z 50 na 60 žák ,
65-53-H/001 íšník, servírka, forma denní, zvýšení cílové kapacity z 50 na 60 žák .
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Dota ní program

„Program podpory regionální kulturní innosti
na rok 2009“
Program se ídí „Zásadami pro poskytování ú elových finan ních prost edk
z rozpo tu Ústeckého kraje“, schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
. 13/21Z/2007, ze dne 26. 9. 2007.

P edm t podpory
Podpora kulturních a vzd lávacích program , výstav, koncert a sout ží v
um leckých oborech, jako jsou nap . divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova,
fotografie, film, workshopy aj., které mají regionální, nadregionální a mezinárodní
charakter. Vhodným zam ením jsou hudební, tane ní, filmové, literární festivaly a
p ehlídky, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, socha ská sympozia a
plenéry, publika ní innost (památky, kulturní akce, výro í obcí, spolk apod.).
Finan ní prost edky poskytnuté v tomto programu obcím, ob anským sdružením i
jiným spolk m a organizacím, nemají charakter ve ejné podpory ve smyslu lánku
87 odst. 1 Smlouvy ES. P íjemci plní závazky na poli ochrany a podpory kulturního
d dictví.

Obsah
I.

název dota ního programu
„Program podpory regionální kulturní innosti na rok 2009“

II.

za azení dota ního programu do oblasti
kultura

III. žadatelé o dotaci
P íjemcem ú elových finan ních prost edk m že být obec v kraji i subjekt, který je
ob anským sdružením, humanitární organizací i jinou právnickou nebo fyzickou
osobou p sobící na území kraje v oblasti mládeže, sportu a t lovýchovy, sociálních
služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzd lávání a v dy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zví at a životního prost edí
s výjimkou právnických osob jejichž zakladatelem nebo z izovatelem je eská
republika a Ústecký kraj a který spl uje následující kritéria vhodnosti:
a) je p ímo odpov dný za p ípravu a realizaci projektu a nep sobí jako
prost edník,
b) má stabiln a dostate n zajišt no financování svých aktivit,
c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení
rozsáhlejší innosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá
dotaci.
V p ípad p ísp vkových organizací je žadatelem z izovatel !
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IV. sledovaný zám r
rozší ení nabídky a podpora po ádání kulturních akcí
podpora subjekt zabezpe ujících kulturní aktivity
reprezentace kraje v oblasti kultury (zejména postupové p ehlídky a sout že)
rozvíjení tvo ivosti a estetické výchovy, aktivní kulturní tvorby a zájmové
um lecké tvorby
zachování a rozvoj místních tradic

V.

forma dotace a stanovení ú elu použití prost edk
neinvesti ní dotace

Finan ní prost edky z rozpo tu Ústeckého kraje jsou ur eny p edevším k podpo e
po ádání kulturních a spole enských akcí na území Ústeckého kraje jako jsou
kulturní a vzd lávací programy, výstavy, koncerty a sout že v um leckých oborech
(nap . divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.
mající regionální, nadregionální a mezinárodní charakter. Vhodným zam ením jsou
hudební, tane ní, filmové, literární festivaly a p ehlídky, výstavy výtvarných prací,
divadelní projekty, socha ská sympozia a plenéry, publika ní innost (památky,
kulturní akce, výro í obcí, spolk ) apod.

VI. výše dotace
Minimální výše poskytované dotace iní 50 000,- K . Maximální výše dotace je 70%
z celkových náklad projektu. Procentuální podíl dotace je závazným finan ním
ukazatelem v rámci celkových náklad projektu.

VII. termín vyhlášení
10. íjna 2008

VIII. termín uzáv rky pro p ijímání projekt
Zpracovaný projekt s žádostí a p ílohami, v zalepené obálce, ozna ené nápisem:
Program podpory regionální kulturní innosti na rok 2008
doru ují zájemci na adresu:
Krajský ú ad Ústeckého kraje
odbor kultury a památkové pé e
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
! Uzáv rka p ijímání projekt :

1. prosince 2008, do 14:00 hodin !

IX. termín vyhlášení výsledk výb ru p íjemc dotace
do konce února 2009 u žádostí schvalovaných Radou ÚK
do konce kv tna 2009 u žádostí schvalovaných Zastupitelstvem ÚK
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X.

konzulta ní místo na Krajském ú adu

Kontaktní osoby:
pracovníci Odboru kultury a památkové pé e KÚ Ústeckého kraje
Karina Strnadová

e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz telefon: 475 657 242

Mgr. Adam Šrejber

e-mail: srejber.a@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 286

XI. hodnotící kritéria
význam projektu pro rozvoj kultury Ústeckého kraje
rozsah p sobení projektu
spádová oblast p sobení projektu
návšt vnost

XII. formulá obsahu žádosti
dle p ílohy A toho programu

XIII. vzor smlouvy na poskytnutí dotace.
dle p ílohy B toho programu
___________________________________________________________________
Tento „Program podpory regionální kulturní innosti na rok 2009“ byl schválen
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 00/00Z/2008, ze dne 3. 9. 2008.
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P íloha A

Žádost o ú elovou neinvesti ní dotaci

Program podpory regionální kulturní innosti na rok 2009
Identifikace projektu

(barevné ádky se nevypl ují)

1. Název projektu:
2. Název žadatele: (v souladu s údaji na p edložených dokladech totožnosti a s administra ním registrem ekonomických
subjekt MF R - http://www.info.mfcr.cz/ares/ares.html)
2.1 Statutární zástupce: (v p ípad

p ísp vkových organizací je žadatelem z izovatel)

2.2 Bankovní spojení:
2.3 Plátcem DPH:
3. Adresa žadatele:

ANO

2.4 I :

2.5 DI

3.1. Telefon:

3.2 E-mail:

5.1 Telefon:

5.2 E-mail:

NE

(v souladu s údaji na p edložených

dokladech totožnosti)

4. Osoba zodpov dná za realizaci projektu:
5. Adresa:

Ú el projektu a jeho popis
6. Umíst ní projektu:
7. Cíl – ú el projektu:
8. Charakter projektu:

(podrobn ji uve te v p íloze)
(podrobn ji uve te v p íloze)

9. Požadovaný finan ní p ísp vek bude použit ke krytí náklad na:
P ipravenost projektu
10. Požadovaná ú elová dotace celkem:
v len ní

a) nákup materiálu:
b) nákup služeb:
c) cestovné:
d) osobní náklady:

11. Vlastní zdroje p edkladatele projektu:
12. Ostatní zdroje:
13. Celkové náklady projektu:
14. Termín zahájení a dokon ení projektu:

15. P esný termín a místo st žejní akce:

16. Po et p íloh: viz. Zásady pro poskytování ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje
(usnesení.Zastupitelstva Ústeckého kraje . 13/21Z/2007 ze dne 26.9. 2007)
17. Spolupracující instituce a organizace:

Datum:

Razítko a podpis žadatele:
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Dota ní program

„Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních soubor a hudebních t les p sobících
v Ústeckém kraji na rok 2009“
Program se ídí „Zásadami pro poskytování ú elových finan ních prost edk
z rozpo tu Ústeckého kraje“schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
. 13/21Z/2007, ze dne 26. 9. 2007.

P edm t podpory
Finan ní prost edky z rozpo tu Ústeckého kraje jsou ur eny k podpo e stálých
profesionálních divadelních soubor a hudebních t les p sobících na území
Ústeckého kraje.
erpání je ur eno p edevším na zajišt ní p sobení t chto organizací na
území Ústeckého kraje (zájezdová innost), ale m že být použito i na zajišt ní svozu
divák , posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólist ) a dalších funkcí
souvisejících s podporou p sobení t chto organizací na území Ústeckého kraje.
Finan ní prost edky poskytnuté v tomto programu obcím, ob anským sdružením i
jiným spolk m a organizacím, nemají charakter ve ejné podpory ve smyslu lánku 87
odst. 1 Smlouvy ES. P íjemci plní závazky na poli ochrany a podpory kulturního
d dictví.

Obsah
I.

název dota ního programu

„Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a hudebních
t les p sobících v Ústeckém kraji na rok 2009“

II.

za azení dota ního programu do oblasti
kultura

III. žadatelé o dotaci
Profesionální divadelní a hudební um lecká t lesa a soubory sídlící a p sobící na
území Ústeckého kraje a poskytující služby regionálního i nadregionálního rozsahu.
V p ípad p ísp vkových organizací je žadatelem z izovatel !

IV. sledovaný zám r
podpora profesionální divadelní a koncertní tvorby na území Ústeckého kraje
podpora nové tvorby a mladých um lc
reprezentace kraje v oblasti kultury
rozvíjení um leckého prost edí, kulturního podv domí a rovného p ístupu
ob an ke kulturnímu bohatství
zachování a rozvoj místních tradic
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V.

forma dotace a stanovení ú elu použití prost edk
neinvesti ní dotace

Finan ní prost edky z rozpo tu Ústeckého kraje jsou ur eny k podpo e stálých
profesionálních divadelních soubor a hudebních t les p sobících na území
Ústeckého kraje.
erpání je ur eno p edevším za zajišt ní p sobení t chto
organizací na území Ústeckého kraje (zájezdová innost), ale m že být použito na
zajišt ní svozu divák , posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólist ) a dalších
funkcí souvisejících s podporou p sobení t chto organizací na území Ústeckého
kraje.

VI. výše dotace
Minimální výše poskytované dotace iní 50 000,- K . Maximální výše dotace je 70%
z celkových náklad projektu. Procentuální podíl dotace je závazným finan ním
ukazatelem v rámci celkových náklad projektu.

VII. termín vyhlášení
10. íjna 2008

VIII. termín uzáv rky pro p ijímání projekt
Zpracovaný projekt s žádostí a p ílohami, v zalepené obálce, ozna ené nápisem:
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a
hudebních t les p sobících v Ústeckém kraji na rok 2009
doru ují zájemci na adresu:
Krajský ú ad Ústeckého kraje
odbor kultury a památkové pé e
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
! Uzáv rka p ijímání projekt :

1. prosince 2008, do 14:00 hodin !

IX. termín vyhlášení výsledk výb ru p íjemc dotace
do konce února 2009 u žádostí schvalovaných Radou ÚK
do konce kv tna 2009 u žádosti schvalovaných Zastupitelstvem ÚK

X.

konzulta ní místo na Krajském ú adu

Kontaktní osoby:
pracovníci Odboru kultury a památkové pé e KÚ Ústeckého kraje
Karina Strnadová

e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz telefon: 475 657 242

Mgr. Adam Šrejber

e-mail: srejber.a@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 286
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XI. hodnotící kritéria
význam projektu pro rozvoj kultury Ústeckého kraje
rozsah p sobení projektu
spádová oblast p sobení žadatele
návšt vnost

XII. formulá obsahu žádosti
dle p ílohy A tohoto programu

XIII. vzor smlouvy na poskytnutí dotace
dle p ílohy B tohoto programu
___________________________________________________________________
Tento „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a
hudebních t les p sobících v Ústeckém kraji pro rok 2008“, byl schválen usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje . 00/00Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.
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P íloha A

Žádost o ú elovou neinvesti ní dotaci

Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních soubor a hudebních t les p sobících
v Ústeckém kraji na rok 2009
Identifikace projektu

(barevné ádky se nevypl ují)

(v souladu s údaji na p edložených dokladech totožnosti a s administra ním registrem
ekonomických subjekt MF

R-

http://www.info.mfcr.cz/ares/ares.html)

(v p ípad p ísp vkových organizací je žadatelem z izovatel)

2.2 Bankovní spojení:
2.3 Plátcem DPH:
3. Adresa žadatele:

2.4 I :
ANO

2.5 DI

NE

(v souladu s údaji na p edložených

dokladech totožnosti)

4. Osoba

Ú el projektu a jeho popis
6. Umíst ní projektu:
7. Cíl – ú el projektu:

(podrobn ji uve te v p íloze)

8. Charakter projektu:

(podrobn ji uve te v p íloze)

9. Požadovaný finan ní p ísp vek bude použit ke krytí náklad na:
P ipravenost projektu
10. Požadovaná ú elová dotace celkem:
v len ní

a) nákup materiálu:
b) nákup služeb:
c) cestovné:
d) osobní náklady:

11. Vlastní zdroje p edkladatele projektu:
12. Ostatní zdroje:
13. Celkové náklady projektu:
14. Termín zahájení a dokon ení projektu:

15. P esný termín a místo st žejní akce:

16. Po et p íloh: viz. Zásady pro poskytování ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje
(usnesení.Zastupitelstva Ústeckého kraje . 13/21Z/2007 ze dne 26.9. 2007)
17. Spolupracující instituce a organizace:

Datum:

Razítko a podpis žadatele:
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Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
pro rok 2009
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen „Program“) z izuje
Ústecký kraj v souladu s § 28a písm. b) zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní
pozd jších p edpis , v souladu se „Strategií rozvoje kultury a památkové pé e Ústeckého kraje“
schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 35/25/2004 dne 5.5 2004, zákonem
. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis a v souladu s platnými
Zásadami pro poskytování prost edk z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.
Cílem programu je p edevším:
1. záchrana bezprost edn ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních
památek, záchrana a obnova movitých i nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji
(nap . opravy a rekonstrukce hrad , zámk , církevních staveb, lidové architektury, hodnotné
m stské architektury, historické zelen , technických památek, restaurování plastik a vybavení
interiér … a dalších objekt prohlášených za kulturní památku);
2. zachování kulturn – historického charakteru a výpov dní hodnoty nemovitých a movitých
kulturních památek.

lánek I.
podpora
1) K zajišt ní cíl Programu se poskytuje podpora ve form p ísp vku (pro ú ely Programu dále
ozna ovaný pouze jako “dotace“) ve smyslu § 16 odst. 1 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis .
2) Dotace není ur ena na modernizaci kulturních památek a na stavební úpravy, které by byly v
rozporu se závazným stanoviskem výkonného orgánu státní památkové pé e.
3) Dotace nebude poskytnuta na již dokon enou akci.

lánek II.
okruh žadatel
1) O dotaci z tohoto Programu mohou požádat vlastníci kulturních památek – obce, neziskové
organizace, ob anská sdružení a spolky, církve, právnické osoby a podnikající i nepodnikající
fyzické osoby s výjimkou právnických osob jejichž zakladatelem nebo z izovatelem je eská
republika a Ústecký kraj.
2) Žadatelé nemají na dotaci právní nárok.

lánek III.
výše dotace
Minimální výše poskytované dotace v rámci Programu iní 50 tis. K na jednu realizovanou akci
podanou v jednom kalendá ním roce.

lánek IV.
finan ní rámec
Finan ní rámec Programu sestává z nevy erpaných finan ních prost edk z minulých let, ástky
vy len né v rozpo tu Ústeckého kraje k tomuto ú elu v p íslušném kalendá ním roce a prost edky
získané od dalších subjekt .

lánek V.
ú el dotace a spoluú ast žadatele
1) V rámci stanovených cíl Programu lze dotaci použít k úhrad zvýšených náklad spojených
se zachováním nebo obnovou kulturní památky s tím, že spoluú ast žadatele bude init
nejmén 30% celkových náklad spojených se zachováním nebo obnovou kulturní památky.
2) V p ípad restaurování kulturní památky lze poskytnou dotaci až do výše 100% celkových
náklad .
3) Dotaci lze poskytnout i vlastník m, kte í ze svých prost edk nejsou schopni uhradit nutné
náklady na zachování a obnovu kulturní památky. V takovém p ípad nemusí být zachována
spoluú ast žadatele v uvedené výši. V p ípad obnovy lze však dotaci poskytnout pouze
tehdy, je-li obnova kulturní památky podložena na ízením provedení nezbytných úprav na
stavb , vydaným územn p íslušným stavebním ú adem, které je v souladu se zásadami
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památkové pé e, a u movité kulturní památky pak odborným posudkem Národního
památkového ústavu, územní odborné pracovišt v Ústí nad Labem.
4) Do výše celkových náklad nelze zahrnout ástku ve výši odpo tu, který p íjemce dotace
m že uplatnit podle zvláštních právních p edpis (zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané
hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis ).

lánek VI.
náležitosti žádosti
1) Žádost musí obsahovat ádn vypln ný titulní list žádosti o poskytnutí dotace podle p ílohy „A“
tohoto Programu a povinné p ílohy:
a) doklad osv d ující vlastnické právo ke kulturní památce:
- jde-li o nemovitost zapisovanou do katastru nemovitostí výpis z katastru nemovitostí nebo
jeho ov ená kopie, kopie snímku z katastrální mapy, pop ípad geometrického plánu,
které nejsou starší než šest m síc ;
- jde-li o nemovitou kulturní památku, která není p edm tem evidence katastru nemovitostí
(sochy, boží muka apod.), nap . výpis z evidence majetku vlastníka, kupní smlouva,
darovací smlouva, doklad o vypo ádání d dictví, eventueln
estné prohlášení ne starší
3 m síc ;
- jde-li o movitou kulturní památku nap . kupní smlouva, darovací smlouva, doklad
o vypo ádání d dictví, eventueln estné prohlášení ne starší 3 m síc ;
b) závazné stanovisko vydané p íslušným správním orgánem podle § 14 odst. 1 zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , nebo rozhodnutí dle
§ 10 odst. 2 téhož zákona;
c) specifikace druhu, rozsahu, zp sobu, termínu provedení a sjednané nebo odborn odhadnuté
ceny zachování nebo obnovy kulturní památky, v etn specifikace prací, ke kterým se váže
žádost o dotaci (z p edložených rozpo t musí být patrné zvýšené náklady nap . na použitý
materiál nebo odborné práce které jsou z památkového hlediska požadované);
d) fotodokumentace sou asného technického stavu kulturní památky nebo jejích ástí podle
druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci;
e) zám r prezentace kulturní památky po realizaci dotace, pokud bude využívána pro kulturn vzd lávací a ve ejnosti p ístupné ú ely; pokud kulturní památka k výše uvedeným ú el m
sloužit nebude, žadatel tuto skute nost v této p íloze rovn ž uvede;
f) jde-li o movitou kulturní památku, specifikace zp sobu její ochrany p ed poškozením,
zni ením nebo odcizením;
g) p ehled o výši p ijatých dotací na konkrétní památku (státní rozpo et, obecní rozpo et,
soukromý sektor apod.) v pr b hu p edcházejících t í let.
2) Jde-li o p ípad poskytnutí dotace vlastníku kulturní památky, který nem že uhradit z vlastních
prost edk náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, p ikládají se k žádosti
o dotaci rovn ž:
a) jde-li o nemovitou kulturní památku, doklady o p íjmech plynoucích z této nemovitosti za
poslední t i roky, pop ípad o závazcích na ní váznoucích;
b) notá sky nebo matrikou ov ené estné prohlášení vlastníka nebo vlastník kulturní památky
o jejich p íjmech a p ípadných hospodá ských výsledcích za poslední t i roky a o jejich
majetkových pom rech ke dni podání žádosti o dotaci;
c) u nemovité kulturní památky na ízení provedení nezbytných úprav na stavb , vydaným
územn p íslušným stavebním ú adem; u movité kulturní památky pak odborným posudkem
Národního památkového ústavu, územní odborné pracovišt v Ústí nad Labem;

3) V p ípad rozhodnutí p íslušného orgánu Ústeckého kraje o p id lení podpory budou k žádosti,
p ed uzav ením smlouvy o poskytnutí dotace, nejpozd ji do 1 m síce od vyrozum ní o rozhodnutí
poskytnutí dotace, doloženy následující povinné p ílohy, bez jejichž doložení nebude dotace
poskytnuta:
a)

estné prohlášení nebo jiný doklad o tom, že na vlastníka kulturní památky nebyl vyhlášen
konkurz, likvidace nebo, že na majetek není prohlášena exekuce a žadatel není pravomocn
uznán vinným z úmyslného trestného inu; pokud na kulturní památce vázne zástavní právo
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

spojené se splátkami úv ru, které je uvedeno v listu vlastnictví doklad, že ve splácení úv ru
nedochází k prodlení;
potvrzení místn p íslušného správce dan , že žadatel nemá v evidenci daní da ové
nedoplatky, ne starší t í m síc ;
potvrzení p íslušných zdravotních pojiš oven, že žadatel nemá v jejich evidenci žádné
nedoplatky pojistného ani penále, ne starší t í m síc ;
potvrzení p íslušné správy sociálního zabezpe ení, že žadatel nemá v jejich evidenci žádné
nedoplatky pojistného ani penále, ne starší t í m síc ;
kopie smlouvy o z ízení bankovního ú tu;
výpis obchodního rejst íku ne starší t í m síc , pop . p id lení identifikace Ministerstva vnitra
R, živnostenský list;
pokud bylo závazné stanovisko dle bodu 1b) tohoto lánku vydáno, v souladu s § 149 odst. 1
zákona . 500/2004 Sb., správního ádu, ve zn ní pozd jších p edpis , jako podklad pro
rozhodnutí stavebního ú adu – kopii rozhodnutí p íslušného stavebního ú adu
závazné stanovisko vydané p íslušným správním orgánem podle § 14 odst. 1 zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , ve v ci konkrétního
postupu a podmínek obnovy kulturní památky, pokud není totožné se závazným stanoviskem
dle bodu 1 b) tohoto lánku.

lánek VII.
zp sob, termín a místo podání žádosti
Žádost o poskytnutí dotace – p íloha „A“ – spolu se všemi p ílohami musí být doru ena v zalepené
obálce ozna ené textem „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“
nejpozd ji do 30. listopadu p edchozího kalendá ního roku na adresu:
Krajský ú ad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové pé e,
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
s textem NEOTVÍRAT!
Žádosti došlé po datu 30.11. 2008 nebudou posuzovány a žadatelé budou o tomto vyrozum ni.
Žádost a veškeré p ílohy musí být zpracované v eském jazyce. Do výb ru budou p ijaté pouze
kompletní žádosti se všemi p ílohami. Pokud bude žádost o dotaci obsahovat formální nedostatky
(absence doklad a p íloh, chybné nebo nepravdivé uvedení p edepsaných údaj , numerické chyby
v rozpo tu plánované akce), bude vy azena z dalšího ízení. Rukou psané žádosti nebudou p ijaty.
Žádosti se archivují, dokumenty se nevracejí.

lánek VIII.
zp sob hodnocení žádostí
1) Odbor kultury a památkové pé e Krajského ú adu Ústeckého kraje shromáždí a p ipraví
podklady pro vyhodnocení žádostí tak, aby bylo možno žádosti vyhodnotit z pohledu ust. § 16
odst. 1) zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis a ust.
§§ 11 až 15 vyhlášky . 66/1988 Sb., kterou se tento zákon provádí.
2) Žádosti a další podklady p edloží odbor kultury a památkové pé e Komisi pro kulturu Rady
Ústeckého kraje, která žádosti vyhodnotí a vybrané doporu í nebo nedoporu í k poskytnutí
dotace p íslušným orgán m kraje. Komise pro kulturu postupuje p i vyhodnocení jednotlivých
žádostí v souladu s právními p edpisy uvedenými v odst. 1).
3) Rada Ústeckého kraje projedná doporu ení Komise pro kulturu a rozhodne o poskytnutí
dotace a uzav ení p íslušné smlouvy dle p edloženého návrhu, nebo doporu í v c
k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

lánek IX.
oznámení o poskytnutí podpory
Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po p ijetí usnesení zve ejn no na ú ední
desce Krajského ú adu a webových stránkách Ústeckého kraje. Všichni žadatelé budou písemn
vyrozum ni odborem kultury a památkové pé e o výsledku schvalovacího procesu a vyzváni
k uzav ení smlouvy, dle návrhu schváleného orgánem kraje.
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lánek X.
poskytnutí podpory
Jednotlivé opravy, rekonstrukce staveb nebo restaurátorské zásahy budou realizované v souladu
s podmínkami stanovenými ve smlouv o poskytnutí dotace z Programu. Finan ní prost edky z tohoto
Programu budou vlastník m kulturních památek poskytnuté na základ p edložených faktur, po
vy erpání vlastního podílu, jehož výše bude zakotvena ve smlouv . Ve výjime ných p ípadech
vlastník m, kte í nejsou schopni z vlastních prost edk zajistit záchranu kulturní památky (dle l. V
odst. 2), a k havarijnímu stavu prokazateln nedošlo z jejich viny, je možné poskytnout dotaci
pr b žn a to na základ p edložení díl ích faktur a tato skute nost bude uvedena ve smlouv o
konkrétním p ípadu poskytnutí dotace.

lánek XI.
záv re né vyhodnocení a vyú tování dotace
Záv re nou zprávu o realizované akci p íjemce dotace p edkládá do jednoho m síce po ukon ení
prací spolu se záv re ným vyú továním dotace. Pokud se práce na obnov kulturní památky
neprovedou ve výši plánovaných celkových náklad , uvedených ve smlouv o poskytnutí dotace, má
se za to, že úspora vznikla z dotace. U akcí, které p echázejí do následujícího roku se vyú tování a
p ípadné vrácení nevy erpaných prost edk provádí do jednoho m síce od ukon ení prací.
Nevy erpané finan ní prost edky z dotace p íjemce poukáže zp t na ú et Fondu rozvoje Ústeckého
kraje, a to nejpozd ji do 7 kalendá ních dn ode dne p edložení záv re né zprávy. V p ípad
nedodržení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace se dotace bu neposkytne v bec nebo v p ípad
pr b žného financování se vyplacená ást dotace vrátí Ústeckému kraji v plné výši do 14
kalendá ních dn od doru ení vyrozum ní o nedodržení podmínek smlouvy.

Záv re
1.
2.
3.
4.

ná zpráva musí obsahovat:
p esné ozna ení p íjemce dotace,
íslo smlouvy o poskytnutí dotace,
fotodokumentaci obnovené kulturní památky,
položkový rozpis provedených prací.

Záv re
1.
2.
3.

né vyú tování erpání dotace musí obsahovat:
celkový p ehled náklad na opravu nebo obnovu nebo restaurování kulturní památky,
kopii smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem prací,
kopie ú etních doklad v etn výpisu z ú tu vlastníka, z kterého je patrná úhrada faktury
dodavateli,
4. v p ípad hotovostní platby pokladní doklad.

lánek XII.
asový rámec Programu
vyhlášení Programu
p íjem žádostí o dotaci
hodnocení žádostí Komisí pro kulturu
rozhodnutí o poskytnutí dotace p íslušným
orgánem Ústeckého kraje
vyrozum ní žadatel o výsledku
schvalovacího procesu
doložení povinných p íloh dle bodu 3) l. VI.
vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace
p edání záv re né zprávy a vyú tování

íjen p edchozího kalendá ního roku
nejpozd ji do 30.11. p edchozího kalendá ního
roku
do konce ledna dle zasedání Komise
do konce února dle zasedání tohoto orgánu
neprodlen po ov ení zápisu ze zasedání orgán
Ústeckého kraje
do 1 m síce od vyrozum ní žadatel o rozhodnutí
poskytnout dotaci
návazn na doložení povinných p íloh dle bodu 3)
l. VI.
do 1 m síce od ukon ení prací
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Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením .

00/27Z/2008 ze dne 3.9.2008.
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P íloha A:
ŽÁDOST O DOTACI:

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009
IDENTIFIKACE
NÁZEV AKCE V ETN IDENTIFIKACE OBJEKTU
( íslo popisné, íslo parcely, rejst íkové íslo Úst edního seznamu kulturních památek R):

2. NÁZEV ŽADATELE - VLASTNÍKA:

3. ADRESA,SÍDLO VLASTNÍKA:

4. TELEFON:

5. E-MAIL:

6. ZODPOV DNÁ A KONTAKTNÍ OSOBA:
7. ADRESA ZODPOV DNÉ A KONTAKTNÍ OSOBY:

8. TELEFON:

9. E-MAIL:

Ú EL AKCE A JEJÍ POPIS
10. UMÍST NÍ KULTURNÍ PAMÁTKY:

11. CÍL – Ú EL OBNOVY:

12. ROZSAH A CHARAKTER PRACÍ:

13. POŽADOVANÁ DOTACE BUDE POUŽITA KE KRYTÍ NÁKLAD NA:

P IPRAVENOST
14. POŽADOVANÁ DOTACE:
15. SPOLUÚ AST ŽADATELE V ETN
OSTATNÍCH ZDROJ :
16. PLÁTCE DPH *:
ANO
17. CELKOVÉ NÁKLADY NA OBNOVU DLE
P EDLOŽENÉHO ROZPO TU:
18. TERMÍN ZAHÁJENÍ A DOKON ENÍ AKCE(DD.MM. - DD.MM.RRRR):

NE

19. PO ET P ÍLOH:
20. SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE:
* nehodící se škrtn te
DATUM:

RAZÍTKO A PODPIS ŽADATELE:
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace
íslo poskytovatele :
íslo p íjemce
:

S m l u v n í

s t r a n y

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
: 94-882993349/0800
Zástupce pro v cná jednání :
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové pé e Krajského ú adu Ústeckého kraje
tel., fax
: +420 475 657 256, fax: +420 475 657 103
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz
(dále jen „poskytovatel“ na jedné stran )
a
jméno a p íjmení
datum narození:
bydlišt :
bankovní spojení :
íslo ú tu:
osoba odpov dná za realizaci projektu:
tel.,fax:
e-mail:
nebo
název
se sídlem :
zastoupené:
I :
bankovní spojení:
íslo ú tu:
osoba odpov dná za realizaci projektu:
tel., fax:
e-mail:
(dále jen „p íjemce“ na druhé stran )
výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzav ení smlouvy takto:
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
na obnovu kulturní památky – název památky, rejst . . 0-0000 ÚSKP
Preambule
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen „Program“) schválilo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením .
ze dne
s cílem pomoci
vlastník m kulturních památek uchránit odkaz našich p edk pro budoucí generace.
lánek I.
Výše dotace
Poskytovatel poskytuje p íjemci na základ rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje usnesení
. 38/25Z/2008 ze dne 30. 4. 2008 p ísp vek ve smyslu ust. § 16 odst. 1 zákona . 20/1987 Sb., o
státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „dotace“) ve výši
DPH (slovy:
) pod UZ 102, který bude p i spln ní podmínek stanovených touto
smlouvou p eveden bezhotovostn na ú et p íjemce u
, . ú.
.
Výše dotace je kone ná.
lánek II.
Ú el dotace a podmínky poskytnutí
1. Dotace se poskytuje na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky
(dále jen „obnova kulturní památky“) –
, rejst . .
ÚSKP v rámci Programu,
související s t mito pracemi:
.
2. Dotace je poskytnuta ú elov dle l. II. bodu 1 a nelze ji použít na práce investi ní povahy,
modernizaci nebo jiné úpravy provád né v zájmu vlastníka. Rovn ž ji nelze poskytnout na práce,
které jsou v rozporu se závazným stanoviskem správního orgánu státní památkové pé e.
3. Dotace bude do své výše poskytnuta v souladu s ustanovením l. XII. Programu, tj. na základ
p edložení faktur s položkovým rozpisem prací za provedené práce k celkové cen obnovy, dokladu o
vy erpání podílu p íjemce (tj. faktury s rozpisem prací a výpisu z ú tu p íjemce nebo pokladního
dokladu) a to až po kontrole provedených prací, provedené zástupcem poskytovatele.
.j.
ze dne
Práce musí být provedeny v souladu se závazným stanoviskem
.
4. Spoluú ast p íjemce na celkových skute ných nákladech spojených se zachováním nebo obnovou
kulturní památky (bod 1. tohoto lánku smlouvy) se stanovuje na min
%
DPH,
tj.
,- K .
5. P íjemce provede výše uvedené práce v termínu nejpozd ji do

.

6. V p ípad ne erpání nebo úspory p edem vyplacené dotace nebo její ásti p íjemce vrátí
odpovídající finan ní ástku poskytovateli nejpozd ji do 10 kalendá ních dní ode dne vzniku úspory
i ne erpání.
7. Pokud se práce neprovedou ve výši náklad p edpokládaných na obnovu kulturní památky, má se za
to, že úspora vznikla z dotace.
8. Výše náklad p edpokládaných na obnovu kulturní památky iní
9. Dotaci

,- K

DPH.

užít na úhradu DPH související s obnovou kulturní památky.

10. P íjemce vrátí nevy erpané i uspo ené finan ní prost edky z dotace zp t na ú et poskytovatele
nejpozd ji do 7 kalendá ních dní ode dne p edložení záv re né zprávy (viz. l. III. této smlouvy).
11. Pokud nebude obnova kulturní památky realizována v p edpokládaném rozsahu se kterým bylo
uvažováno p i ur ení výše dotace a procentuálního podílu p íjemce na obnov kulturní památky,
snižuje se výše dotace, ke které je poskytovatel podle ustanovení bodu 3. lánku II. této smlouvy
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povinen o p íslušnou ást, o kterou se snížil rozsah obnovy kulturní památky (skute né náklady
obnovy kulturní památky).
12. V p ípad nedodržení podmínek této smlouvy poskytovatel dotaci neposkytne nebo v p ípad
p ímé úhrady faktur nedojde k realizaci platby.
lánek III.
1. P íjemce prohlašuje, že dotaci za stanovených podmínek p ijímá a výslovn se zavazuje použít
dotaci na daný ú el a dodržet povinnosti stanovené mu touto smlouvou, zejména stanovené v lánku
II. této smlouvy.
P íjemce je dále povinen:
2. Vhodným zp sobem viditeln ozna it, že obnovu kulturní památky podporuje Ústecký kraj
(záv re ná zpráva, ú etní doklady, propaga ní materiály ad.).
3. P edat poskytovateli do 1 m síce od ukon ení prací záv re nou zprávu spole n se záv re ným
vyú továním :
Záv re ná zpráva musí obsahovat:
a) p esné ozna ení p íjemce dotace;
b) íslo smlouvy o poskytnutí dotace;
c) fotodokumentaci obnovené kulturní památky;
d) položkový rozpis provedených prací.
Záv re né vyú tování erpání dotace musí obsahovat:
a) celkový p ehled skute ných náklad na obnovu kulturní památky;
b) kopii smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem
prací (spole n s dokladem o výb ru zhotovitele (dodavatele) v souladu se
zákonem . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, vznikla-li taková
povinnost), pokud ji již p íjemce neposkytl;
c) kopie ú etních doklad v etn výpis z ú tu p íjemce pop . pokladní
doklady, ze kterých jsou patrny platby související s obnovou kulturní
památky.
4. Nahlásit Krajskému ú adu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové pé e, jakékoli zm ny
identifikace p íjemce (název p íjemce, zm nu adresy i sídla atd.), a to neprodlen , nejpozd ji však
do 5 dn od uskute n ní zm ny.
5. Umožnit pov eným pracovník m kraje provád t kontrolu erpání a využití prost edk dotace
v návaznosti na rozpo et akce a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do ú etní evidence.
6. Vrátit pom rnou ást dotace poskytovateli, pokud došlo k úspo e i nevy erpání prost edk
z poskytnuté dotace i její ásti v pr b hu realizace obnovy kulturní památky nejpozd ji do 10
kalendá ních dní ode dne vzniku úspory i ne erpání.
7. Respektovat p ijaté záv ry z kontroly, provedené p íslušným odborem nebo orgánem kontroly
Krajského ú adu Ústeckého kraje. V p ípad , že prokazateln poruší podmínky této smlouvy, je
povinen vrátit dotaci v plné výši.
8. Vrátit dotaci v plné výši v p ípad odstoupení od smlouvy.
lánek IV.
1. Poruší-li p íjemce dotace podmínky sjednané touto smlouvou, je povinen vrátit poskytnutou dotaci
v plné výši.
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2. Neoprávn né použití finan ních prost edk poskytnutých dotací je porušením rozpo tové kázn
ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t ,
ve zn ní pozd jších p edpis .
lánek V.
Ostatní ujednání
1. Ob smluvní strany jsou obeznámeny 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 dodatk a p íloh, není ozna ován za obchodní
tajemství.
P íjemce 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 souhlasí se zve ejn ním svého jména (obchodního jména), adresy, názvu akce 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
a íslovaných dodatk .

i dopl ovat po dohod

smluvních stran pouze formou písemných

4. Pro p ípad, že n které právní vztahy nejsou touto smlouvou výslovn upraveny, vztahují se na n
ustanovení § 11 až 15 vyhlášky . 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon eské národní rady
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , zákona . 250/2000 Sb.,
o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis , a ob anského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, p i emž poskytovatel obdrží
t i vyhotovení a p íjemce obdrží jedno vyhotovení.
6. Tato smlouva je uzav ena na základ
.
ze dne
.

usnesení

Ústeckého kraje

7. Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podepsání smluvní stranou, která tak u iní
jako poslední.
V Ústí nad Labem dne
Za poskytovatele

……………………………………………………..
Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

V

dne
Za p íjemce

…………………………………………………
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Statut
hodnotící komise Ústeckého kraje pro hodnocení návrh nebo výsledk výzkumných
zám r v oboru archeologie
Ústecký kraj vydává na základ § 29 zákona . 130/2002 Sb., o podpo e výzkumu a
vývoje (dále jen „zákon o podpo e výzkumu a vývoje“) a v souladu s § 9 odst. 6 na ízení
vlády . 462/2002 Sb., o institucionální podpo e výzkumu a vývoje z ve ejných prost edk a o
hodnocení výzkumných zám r , ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „na ízení vlády“; )
tento statut:
l. 1
Úvodní ustanovení
Hodnotící komise pro hodnocení návrh nebo výsledk výzkumných zám r v oboru
archeologie (dále jen „hodnotící komise“), je odborným poradním orgánem Ústeckého kraje.
l. 2
P sobnost hodnotící komise
1. Hodnotící komise hodnotí návrhy a výsledky výzkumných zám r pro ú ely
poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje dle zákona o podpo e
výzkumu a vývoje. Výsledky své innosti p edkládá orgán m Ústeckého kraje
prost ednictvím Odboru kultury a památkové pé e Krajského ú adu Ústeckého
kraje „dále jen odbor“.
2. Hodnotící komise zejména
a) doporu í Ústeckému kraji, které návrhy výzkumných zám r mají být
postoupeny k hodnocení meziresortní hodnotící komisi,
b) ke každému výzkumnému zám ru stanoví nejmén 2 oponenty
c) objektivn a nezaujat hodnotí návrhy výzkumných zám r podle stanovených
pravidel a kritérií a na základ posudk oponent ; o výsledku hodnocení
zpracuje protokol, který p edkládá Ústeckému kraji,
d) spolupracuje s Ústeckým krajem p i kontrole pln ní cíl výzkumného zám ru
podle § 13 zákona o podpo e výzkumu a vývoje,
e) projednává a p edkládá návrhy na ešení problém souvisejících s hodnocením
návrh nebo výsledk výzkumných zám r ,
f) projednává stížnosti jiných osob na postup len hodnotící komise
v souvislosti s jejich inností v hodnotící komisi a zpracovává k nim pro
Ústecký kraj stanovisko.

l. 3
Složení hodnotící komise
1.

Hodnotící komise má nejmén 5 len .

2.

leny hodnotící komise (dále jen „ len“) jmenuje a odvolává Zastupitelstvo
Ústeckého kraje.

3. Požadavky na složení hodnotící komise a podmínky nepodjatosti jejích len
stanoví § 8 „na ízení vlády“.

l. 4
P edseda a místop edseda hodnotící komise
1. V hodnotící komisi se z izuje funkce p edsedy a místop edsedy.
2. P edseda hodnotící komise (dále jen „p edseda“) je volen tajným hlasováním
z kandidát - len , navržených nejmén dv ma leny; odvolán m že být na
návrh nejmén dvou len rovn ž tajným hlasováním.
3. Místop edseda hodnotící komise (dále jen „místop edseda“) je volen z len
ve ejným hlasováním na návrh p edsedy. Odvolán m že být ve ejným
hlasováním na návrh kteréhokoliv z len .
4. Ke zvolení nebo odvolání p edsedy nebo místop edsedy je zapot ebí
nadpolovi ní v tšiny hlas všech len .
5. P edseda
a) ídí innost hodnotící komise,
b) je Ústeckému kraji odpov dný za innost hodnotící komise,
c) odpovídá za výkon inností nezbytných pro plynulý chod hodnotící komise
v období mezi jejími jednáními,
d) p edkládá Ústeckému kraji prost ednictvím „odboru“ výsledky innosti
hodnotící komise a podn ty z oblasti její p sobnosti,
e) na žádost vedoucího odboru se zú ast uje projednávání otázek souvisejících
s inností hodnotící komise Ústeckého kraje, pop ípad v dalších institucích.
e) P edsedu v dob jeho nep ítomnosti zastupuje místop edseda nebo pov ený
len.
l. 5
lenové
1.

lenství v hodnotící komisi je nezastupitelné.

2.

len se osobn ú astní jednání hodnotící komise a aktivn se podílí na její
innosti.

3.

len vystupuje p i jednáních hodnotící komise nezávisle, jménem svým a
vyjad uje sv j osobní odborný názor.

4. Další povinnosti len stanoví § 8 na ízení vlády.
5.
6.

len má právo na náhradu nutných výdaj
souvislosti s výkonem funkce lena.

ú eln

vynaložených v p ímé

len má právo na finan ní odm nu za práci v hodnotící komisi.

lánek 6
Tajemník hodnotící komise
1.

innost hodnotící komise administrativn a organiza n zajiš uje sekretariát
hodnotící komise (dále jen „ sekretariát“).

2. Funkci sekretariátu vykonává odbor kultury a památkové pé e Krajského ú adu
Ústeckého kraje (dále jen odbor).
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3. Sekretariát zejména p ipravuje podklady pro práci hodnotící komise, zajiš uje
posudky oponent a zprost edkovává styk hodnotící komise s Ústeckým
krajem, pop ípad s dalšími institucemi.
4. Za organiza ní a administrativní záležitosti, související s inností hodnotící
komise a za p enos informací mezi ní a Ústeckým krajem odpovídá tajemník
hodnotící komise (dále jen tajemník).
(2) Tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odboru.
(3) Tajemník není lenem hodnotící komise.
(4) Tajemník je povinen ú astnit se jednání hodnotící komise.

lánek 7
Jednací ád hodnotící komise
Zp sob jednání hodnotící komise upravuje jednací ád, který vydá Ústecký kraj.

lánek 8
Záv re né ustanovení
1. Tento statut byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje .

V Ústí nad Labem dne …………… 2008

........................................................
Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

...................................................
Radek Vonka
nám stek a zástupce hejtmana
Ústeckého kraje
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Jednací ád
hodnotící komise Ústeckého kraje
pro hodnocení návrh nebo výsledk výzkumných zám r v oboru archeologie
Ústecký kraj vydává, na základ § 29 zákona . 130/2002 Sb., o podpo e výzkumu a
vývoje, z ve ejných prost edk a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o podpo e
výzkumu a vývoje ) ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon), a v souladu s § 9 odst. 6
na ízení vlády . 462/2002 Sb., o institucionální podpo e výzkumu a vývoje z ve ejných
prost edk a o hodnocení výzkumných zám r , ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen
na ízení vlády) tento jednací ád:
l. 1.
Úvodní ustanovení
1. Jednací ád hodnotící komise pro hodnocení návrh nebo výsledk výzkumných
zám r v oboru archeologie (dále jen hodnotící komise), upravuje zp sob jednání
komise.
l. 2
P íprava jednání hodnotící komise
1. Program jednání komise navrhuje osoba, která jednání svolává.
2. Údaje o termínu a místu jednání hodnotící komise, návrh programu, pop ípad i
podklady pro jednání zašle tajemník hodnotící komise všem jejím len m písemn
nebo elektronickou poštou nejpozd ji 5 dn p ed termínem jednání.
l. 3
Jednání hodnotící komise
1. Jednání hodnotící komise svolává vedoucí Odboru kultury a památkové pé e
Krajského ú adu Ústeckého kraje (dále jen odbor) nebo p edseda hodnotící komise
nejpozd ji 5 kalendá ních dn p ed termínem jednání.
2. Jednání hodnotící komise je neve ejné. Ú ast jiných osob na jednání upravuje § 9 odst.
1 na ízení vlády.
3. Jednání hodnotící komise ídí její p edseda, v jeho nep ítomnosti její místop edseda.
Není-li ani jeden z nich p ítomen, ídí jednání jimi pov ený len hodnotící komise
(dále jen len).
4. V úvodu jednání schvaluje hodnotící komise navržený program. Kterýkoliv len
komise nebo tajemník má právo navrhnout zm nu nebo dopln ní programu jednání.
5. Usnesení hodnotící komise se p ijímá hlasováním, které je zpravidla ve ejné.
Podmínky pro p ijetí usnesení stanoví § 9 odst. 2 na ízení vlády.
6. O pr b hu jednání po izuje tajemník písemný zápis. Zápis schvaluje osoba, která
jednání ídila. Schválený zápis zašle tajemník všem len m nejpozd ji do 14
kalendá ních dn od termínu konání jednání.
l. 4
Záv re ná ustanovení

1. Tento jednací ád byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje .
..................
V Ústí nad Labem dne:

.............................................................
Ing. Ji í Šulc
hejtman Ústeckého kraje

....................................................
Radek Vonka
nám stek a zástupce hejtmana
Ústeckého kraje
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Dohoda o poskytnutí sou innosti
p i vybírání správních poplatk
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
I : 70892156
zastoupený Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
a
M sto Podbo any
se sídlem : Mírová 615, 441 01 Podbo any
I : 00265365
zastoupený Mgr. Radkem Reindlem, starostou m sta
(dále jen „obec“)
uzav eli níže uvedeného dne, m síce a roku tuto dohodu:
I.
Úvodní ustanovení
1. Krajský ú ad Ústeckého kraje (dále jen „krajský ú ad“) jako orgán Ústeckého kraje je
dle § 20 odst. 2 zákona . 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního ob anství
eské republiky, v platném zn ní, ú adem vydávajícím osv d ení nebo potvrzení
o státním ob anství eské republiky (dále jen „osv d ení“).
2. Dle § 20 odst. 4 zákona . 40/1993 Sb., za použití zákona . 301/2000 Sb.,
o matrikách a vyhlášky . 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, m že
být žádost o vydání osv d ení podána nejenom u krajského ú adu, ale mimo jiné i u
obecního ú adu, m stského ú adu nebo v územn len ných statutárních m stech u
ú adu m stského obvodu nebo m stské ásti s p sobností matri ního ú adu.
3. Vydání osv d ení podléhá správnímu poplatku ve výši stanovené zákonem
. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném zn ní (dále jen „zákon o
správních poplatcích“).
II.
P edm t dohody
P edm tem této dohody je vymezení podmínek poskytnutí sou innosti obce p i vybírání
správních poplatk za vydání osv d ení v p ípad , že žádost o vydání osv d ení je podána
u matri ního ú adu obce.

III.
Podmínky dohody
1. Na základ této dohody vybere obec od žadatele p i podání žádosti o vydání
osv d ení správní poplatek ve výši 100,- K (položka 8 zákona o správních
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poplatcích). Žádost bude opat ena doložkou o úhrad správního poplatku s podpisem
p íslušného pracovníka obce, dopln na razítkem M stského ú adu Podbo any a
postoupena krajskému ú adu. Pokud žadatel nezaplatí správní poplatek p i podání
žádosti, uvede tuto skute nost obec do žádosti, kterou obec postoupí na krajský
ú ad, a krajský ú ad bude dále postupovat podle § 5 odst. 2 zákona o správních
poplatcích. O zaplacení správního poplatku vydá obec žadateli potvrzení o zaplacení,
kde bude zejména uveden ú el úhrady, ozna ení žadatele,uhrazená ástka a bude
opat eno razítkem M stského ú adu Podbo any.
2. Celková ástka za správní poplatky vybrané v p íslušném kalendá ním m síci bude
Ústeckému kraji poukazována obcí m sí n nejpozd ji do 5. dne následujícího
m síce, a to bezhotovostním p evodem z ú tu obce na ú et Ústeckého kraje .
882733379/0800. Poplatky vybrané v prosinci budou p evedeny nejpozd ji do 23.
prosince p íslušného roku. Poplatky vybrané v prosinci a nep evedené do 23.
prosince p íslušného roku, budou p evedeny na ú et Ústeckého kraje spolu
s poplatky vybranými za leden následujícího roku. Platba bude ozna ena variabilním
symbolem který má následující strukturu: desetimístné íslo, p i emž na prvních dvou
místech je íslo 17, další ty i ísla 4053 a další ty i ísla ozna ení m síce a roku,
za n ž byly poplatky vybrány (p íklad: 1740530108). Pro spln ní t chto povinností je
rozhodující den odepsání z ú tu obce. P ed uskute n ním bezhotovostního p evodu
zašle obec Ústeckému kraji avízo o platb , které bude obsahovat soupis žadatel
s datem narození a bydlišt m a jednotlivými jimi uhrazenými ástkami.
3. Ústecký kraj a obec se dohodly, že obec má možnost požadovat na Ústeckém kraji
úhradu prokazateln vynaložených výdaj spojených s bezhotovostním p evodem
pen žních prost edk za správní poplatky, a to vždy do jednoho m síce po skon ení
kalendá ního roku, a to pouze za p evody uskute n né v tomto skon eném roce.
Ústecký kraj a obec se dohodly, že úhrada t chto výdaj se uskute ní na základ
vystavené faktury s 14 denní splatností od jejího obdržení .
IV.
Odstoupení od dohody
1. Kterýkoli z ú astník je oprávn n od této dohody odstoupit v p ípad závažného
porušení dohodnutých podmínek, za které se na stran obce považuje zejména
opakované nep evedení ástky za vybrané správní poplatky v dohodnutém termínu
a na stran Ústeckého kraje opakované prodlení s p ípadnou úhradou výdaj za
bezhotovostní p evod.
2. Odstoupení od dohody musí být u in no písemn
a jeho ú inky nastávají dnem
doru ení druhému ú astníkovi. Ú astníci se dohodli na tom, že dohoda se následkem
odstoupení ruší nikoliv od po átku, ale ode dne ú innosti odstoupení od dohody.
3. V p ípad odstoupení od dohody je obec povinna nejpozd ji do 15. dne následujícího
po ú innosti odstoupení od dohody poukázat veškeré pen žní prost edky za správní
poplatky vybrané do dne ú innosti odstoupení od dohody a Ústecký kraj je povinen
uhradit výdaje dle bodu 3. l. III. na základ vystavené faktury s 15 denní splatností
od jejího obdržení
V.
Záv re ná ustanovení
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neur itou.
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2. Smluvní strany prohlašují, že skute nosti uvedené v této dohod nepovažují za
obchodní tajemství a ud lují svolení k jejich zp ístupn ní ve smyslu zákona
. 106/1999 Sb. o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní p edpis pozd jších a
zve ejn ní bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzav ení této smlouvy bylo rozhodnuto Radou
Ústeckého kraje usnesením . ........... ze dne .............
4. Tuto dohodu je možno m nit pouze na základ
ob ma ú astníky.

písemných dodatk

podepsaných

5. Tato dohoda byla vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, p i emž každý
z ú astník obdrží t i vyhotovení.
6. Ú astníci prohlašují, že si tuto dohodu p e etli a s jejím obsahem souhlasí, což
stvrzují svými vlastnoru ními podpisy.
7. Vypov d t tuto dohodu lze i bez uvedení d vodu, avšak pouze písemnou formou s 3
m sí ní výpov dní lh tou, která za ne b žet prvním dnem m síce následujícího po
doru ení výpov di.
8. Právní vztahy touto dohodou výslovn neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními
ob anského zákoníku a dalšími právními p edpisy platného právního ádu R.

V Ústí nad Labem dne …………

V Podbo anech dne …………

_________________________
za Ústecký kraj

__________________________
za obec

