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 119. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 2. 7. 2008 od 9:45 hodin do 11:30 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/119R/2008
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 119. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 – 2008.
Usnesení č. 2/119R/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. 21/94R/2007 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání
integrovaného povolení společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČO 4527 4649,
provozovatel Elektrárna Ledvice, č.p. 141, Bílina, pro zařízení „Zdroj 660 MWe“.
2. Usnesení č. 34/98R/2007 B Zajištění služeb sociální prevence na území Ústeckého kraje
3. Usnesení č. 55/99R/2007 C Změna výše odpisů na rok 2007 Oblastního muzea v
Chomutově, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Oblastního muzea v
Litoměřicích, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Oblastního muzea v Děčíně, Galerie
moderního umění v Roudnici nad Labem, Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích a
Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkových organizací Ústeckého kraje
4. Usnesení č. 112/102R/2008 C Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné
zakázky na stavební práce „II/240 REKO mostu Valkeřice“
5. Usnesení č. 22/104R/2008 B Darovací smlouva mezi společností BASALT s.r.o. a Ústeckým
krajem
6. Usnesení č. 177/104R/2008 C Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné
zakázky na stavební práce „Gymnázium Roudnice n.L. – REKO sociálního zařízení, elektro
a výměna výplní otvorů“
7. Usnesení č. 13/105R/2008 C Výběrové řízení na dodavatele služeb při podávání a
administraci evropských projektů – rámcová smlouva
8. Usnesení č. 89/106R/2008 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 94/106R/2008 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 95/106R/2008 B Nakládání s majetkem
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11. Usnesení č. 134/106R/2008 C Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné
zakázky na stavební práce „Hotelová škola Teplice, tělocvična s nástavbou učeben“
12. Usnesení č. 135/106R/2008 C Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním
řízení na plnění veřejné zakázky na služby „REKO mostu evidenční č. 22535 – 2
Zálužice“ PD a IČ
13. Usnesení č. 139/106R/2008 C Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním
řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Obchodní akademie, Střední odborná
škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov - dokončení REKO správní
budovy Jirkov“
14. Usnesení č. 140/106R/2008 C Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním
řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SŠ energetická a stavební Chomutov zateplení fasády a výměna výplní otvorů ( Na Moráni )“
15. Usnesení č. 141/106R/2008 C Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním
řízení na plnění veřejné zakázky na služby „Depozitář SVK Ústí n.L., Evropská knihovna“
PD a IČ
16. Usnesení č. 142/106R/2008 C Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním
řízení na plnění veřejné zakázky na služby „REKO II/262 , II/265, II/266 a II/267 DěčínStarý Šachov ,Krásná Lípa-Velký Šenov, Rumburk-Lipová, Severní/Lobendava-Dolní
Poustevna“ PD a IČ
17. Usnesení č. 41/108R/2008 B Dotační program: „Sport a volný čas 2007“ - schválení
dodatku ke smlouvě
18. Usnesení č. 51/108R/2008 B Přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových
organizací zřizovaných Ústeckým krajem k 31. 12. 2007
19. Usnesení č. 162/108R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „FM EHP/Norska Jimlín 2 – restaurování maleb stěn a
záklopových stropů“
20. Usnesení č. 163/108R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „FM EHP/Norska Jimlín 2 – oprava poruch říms, krovu a
statiky severního křídla“
21. Usnesení č. 22/109R/2008 B Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací
Ústeckého kraje – oblast školství
22. Usnesení č. 30/109R/2008 B Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková
organizace – personální záležitosti
23. Usnesení č. 41/109R/2008 B Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 48/109R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „OM v Lounech – Jimlín, II. nádvoří, venkovní omítky
východní části“
25. Usnesení č. 17/112R/2008 B Schválení poskytnutí darů hejtmanem Ústeckého kraje
26. Usnesení č. 19/112R/2008 B Grantové schéma 4.1.2. \"Podpora rozvoje služeb cestovního
ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor\" dodatek č. 2 ke smlouvě o financování
27. Usnesení č. 78/112R/2008 B Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 81/112R/2008 B Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 179/112R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium Bílina – sportovní areál“
30. Usnesení č. 186/112R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „SLŠ a SOŠ sociální, Šluknov, Karlova
564 – oprava UT a ZTI“
31. Usnesení č. 187/112R/2008 D Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění
nadlimitní veřejné zakázky na služby na uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem
\"Získávání dotací z fondů EU“
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32. Usnesení č. 4/113R/2008 B Účast zástupců Ústeckého kraje akcích „Czech street party v
Bruselu – 2. ročník“
33. Usnesení č. 9/113R/2008/C)1. Dohody o partnerství k projektům do 2. výzvy
Regionálního operačního programu
34. Usnesení č. 14/114R/2008 B Schválení uzavření licenční smlouvy s OSA
35. Usnesení č. 15/114R/2008 B Účast zástupců Ústeckého kraje na akcích „workshop a
setkání chemiků v Ústí nad Labem
36. Usnesení č. 45/114R/2008 B Dohody o partnerství k projektům do Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad (Krajská zdravotní, a.s.)
37. Usnesení č. 47/114R/2008 B Nakládání s majetkem
B) souhlasí
se změnou termínu plnění usnesení vyplývajících z Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 10/85R/2007 B Zpráva ze služební cesty Ing. Jiřího Šulce, hejtmana
Ústeckého kraje, do Kanady ve dnech 14.– 19.5. 2007 na 31.08.2008
2. Usnesení č. 198/112R/2008 B Projekty obnovy přeshraničního silničního spojení –
INTERREG III A na 31.07.2008
3 . Usnesení č. 10/114R/2008 B-01,02 Schválení účasti kraje na projektech se zahraniční
spoluúčastí „Decentralised public and non state HOT SPOTS for the development and
cohesion“ a „Lisen to the voices of the villages“ na průběžně
Usnesení č. 3/119R/2008
Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje (ev. č. 99655/2008, ev. č. 107597/2008)
Rada Ústeckého kraje po projednání
b ere n a věd om í
předložené dopisy adresované Radě Ústeckého kraje
Usnesení č. 4/119R/2008
Zpráva ze služební cesty Radka Vonky, náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, na
Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ATM Dubaj ve dnech 4. 5. – 8. 5. 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu ze služební cesty Radka Vonky, náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, na
Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ATM Dubaj ve dnech 4. 5. – 8. 5. 2008
Usnesení č. 5/119R/2008
Personální změny v komisích Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
odvolává
Zdeňka Müllera z funkce člena Majetkové komise Rady Ústeckého kraje
Usnesení č. 6/119R/2008
Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2007 v Ústeckém kraji
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany za rok 2007 v Ústeckém kraji
B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, předložit Roční zprávu o stavu požární ochrany za rok 2007
v Ústeckém kraji na nejbližším jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
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Termín: 3. 9. 2008
Usnesení č. 7/119R/2008
Žádost o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 4/106R/2008 ze dne 12. 3. 2008, a to jeho část:
E. VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA NECHRANICE
- nákup nového lodního motoru
100.000,- Kč
- opravy lodního vybavení
100.000,- Kč
Celkem částka
200.000,- Kč

B) schvaluje
poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana ÚK:
žadatel: Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, Místní skupina Kadaň
IČ: 61345563
sídlo: Vikletice 47, 438 01 Žatec
výše dotace: 200 000,- Kč
název projektu (akce): Vodní záchranná služba Nechranice
Usnesení č. 8/119R/2008
Zpráva ze služební cesty zástupců Ústeckého kraje na akci „Czech street party v Bruselu – 2.
ročník“
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ze služební cesty zástupců Ústeckého kraje na akci „Czech street party v Bruselu – 2.
ročník“.
Usnesení č. 9/119R/2008
Dopravní obslužnost autobusová – plnění dlouhodobých smluv
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhodla
1. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 5 za porušení ustanovení článku 4 odst. 7 „Smlouvy
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách - oblast :
a)

Lounsko - východ“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504 za kalendářní den 20. 2. 2008 ve
výši 5.000,- Kč. (stáří vozidel)

b) Lounsko - východ“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504 za kalendářní den 11. 3. 2008 ve
výši 5.000,- Kč. (stáří vozidel)
c)

Lounsko - východ“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504 za kalendářní den 17. 5. 2008 ve
výši 5.000,- Kč. (stáří vozidel)
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2. o udělení pokuty podle článku 7 odst. 4 za porušení ustanovení článku 4 odst. 8 „Smlouvy
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast :
a)

Lounsko - východ“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504 za kalendářní den 17. 5. 2008 ve
výši 5.000,- Kč. (kontrola – evidence vozidel)

b) Děčínsko - východ“ dopravci Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106,
405 29 Děčín 6, IČ 622 40 935 za kalendářní den 19. 3. 2008 ve výši 5.000,- Kč.
(kontrola – evidence vozidel)
c)

Šluknovsko“ dopravci ČSAD Semily, a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ
601 08 843 za kalendářní den 3. 4. 2008 ve výši 5.000,- Kč. (kontrola – evidence
vozidel)

d) Šluknovsko“ dopravci ČSAD Semily, a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ
601 08 843 za kalendářní den 15. 4. 2008 ve výši 5.000,- Kč. (kontrola – evidence
vozidel)
e)

Šluknovsko“ dopravci ČSAD Semily, a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ
601 08 843 za kalendářní den 9. 6. 2008 ve výši 5.000,- Kč. (nízkopodlažnost)

f)

Dolní Poohří“ dopravci ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, IČ 601 93
425 za kalendářní den 9. 6. 2008 ve výši 5.000,- Kč. (nízkopodlažnost)

g) Štětsko“ dopravci ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, IČ 601 93 425
za kalendářní den 9. 6. 2008 ve výši 5.000,- Kč. (nízkopodlažnost)
h) Podbořansko, Podbořany - Žatec“ dopravci Autobusová doprava s.r.o.
Podbořany, Dělnická 946, 441 01 Podbořany, IČ 613 25 759 za kalendářní den 9. 6.
2008 ve výši 5.000,- Kč. (nízkopodlažnost)
i)

Vejprty - Kadaň“ dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09
Karlovy Vary, IČ 253 32 473 za kalendářní den 9. 6. 2008 ve výši 5.000,- Kč.
(nízkopodlažnost)

Usnesení č. 10/119R/2008
Dopravní obslužnost – zvýšení ceny motorové nafty v roce 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
odkládá
projednávání bodu Dopravní obslužnost – zvýšení ceny motorové nafty v roce 2008.
Usnesení č. 11/119R/2008
Zpráva ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje, z účasti na
doběhu štafety "Štafetový běh mentálně postižených Evropou - 10. ročník" s cílem v Bruselu,
Belgie
Rada Ústeckého kraje po projednání
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bere na vědom í
zprávu ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje z účasti
na doběhu štafety „Štafetový běh mentálně postižených Evropou – 10. ročník“, s cílem
v Bruselu, Belgie.
Usnesení č. 12/119R/2008
Informace o soudních sporech
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
přednesenou informaci o sporech.
B)

ukládá
JUDr. Simoně Hejnové, vedoucí odboru legislativně-právního, zabezpečit právní zastoupení
Ústeckého kraje v dovolacím řízením proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem
č.j. 17 Co 226/2007-105 ze dne 15. 1. 2008.
Termín: průběžně

Usnesení č. 13/119R/2008
Mandátní smlouva o provozování registrační autority
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
o uzavření Mandátní smlouvy s První certifikační autoritou, a.s. se sídlem Podvinný mlýn
21788/6, 190 00, Praha 9, IČ: 264 39 395 dle přílohy předloženého materiálu.
B)ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2008
Usnesení č. 14/119R/2008
Pracovní skupina pro výběr projektů Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

odvolává
p. Josefa Kostku, bývalého starostu obce Podbořanský Rohozec, z funkce člena Pracovní
skupiny pro výběr projektů Programu obnovy venkova Ústeckého kraje

B)

jmenuje
p.Bohumila Peterku, starostu obce Lubenec, členem Pracovní skupiny pro výběr projektů
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje

Usnesení č. 15/119R/2008
Projekt pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o projektovém záměru „Vytvoření kooperační struktury regionálního rozvoje“
v rámci Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost

B) schvaluje
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přípravu a realizaci projektového záměru „Vytvoření kooperační struktury regionálního
rozvoje“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost,
C)

ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, učinit nezbytné kroky
potřebné k přípravě projektového záměru „Vytvoření kooperační struktury regionálního
rozvoje“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost a k podání žádosti.
Termín: 15. 8. 2008

D) ukládá
Ing. Jiřímu Hubkovi, vedoucímu odboru evropských projektů, poskytnout součinnost při
průběžném financování projektu.
Termín: průběžně
Usnesení č. 16/119R/2008
Globální granty OPVK – Prioritní osa 1 - vyhlášení 2. výzev k předkládání grantových projektů
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s vyhlášením 2. výzev v rámci globálních grantů Ústeckého kraje v OPVK v oblasti
podpory 1.1 Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji, oblasti podpory 1.2
Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji a v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji dle předloženého materiálu

B) ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k zajištění realizace části A) tohoto usnesení
Termín: 30. 7. 2008
Usnesení č. 17/119R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zařízení
pro sběr, výkup a zpracování kovových, plastových a papírových odpadů-SUNEX, spol. s.r.o.,
provozovna Štětí, Zařízení pro sběr a zpracování autovraků –SUNEX, spol. s.r.o., provozovna
Štětí a Zařízení pro sběr, výkup a zpracování elektroodpadu-SUNEX, spol. s.r.o., provozovna
Štětí“ společnosti SUNEX, spol. s.r.o., Bechyňská 640, 199 05 Praha Umístění: Ústecký kraj,
Obec: Štětí, k.ú.: Štětí
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 pro sběr, výkup a zpracování kovových, plastových a papírových
odpadů-SUNEX spol. s.r.o., provozovna Štětí, Zařízení pro sběr a zpracování autovraků –
SUNEX, spol. s.r.o provozovna Štětí a Zařízení pro sběr, výkup a zpracování elektroodpaduSUNEX, spol. s.r.o provozovna Štětí“ oznamovatele SUNEX, spol. s.r.o., Bechyňská 640, 199
05 Praha č 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. V dokumentaci požaduje řešit ovlivnění okolí hlukem a vibracemi a to i ve vztahu
k vyvolané nákladní dopravě.
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Usnesení č. 18/119R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Jednotka
ECOPOR-výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32%“, oznamovatele Spolek pro
chemickou a hutní výrobu, a.s., Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem Umístění záměru: Kraj
Ústecký, obec: Ústí nad Labem, k.ú. Ústí 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 „Jednotka ECOPOR-výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci
32%“, oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., revoluční 86, 400 32 Ústí
nad Labem takto:
Oznámení zpracované dle přílohy č.4 považujeme za dokumentaci. Požadujeme doplnění o
podrobnější popis technologických odpadních vod, způsobu jejich vzniku a způsobu jejich
likvidace.
Usnesení č. 19/119R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výroba
permanganátu-4kt/rok, Spolchemie a.s.“, oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu,
a.s., Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem Umístění záměru: Kraj Ústecký, obec: Ústí nad
Labem, k.ú. Ústí 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 „Výroba permanganátu-4kt/rok, Spolchemie a.s.“, oznamovatele Spolek
pro chemickou a hutní výrobu, a.s., revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem takto:
Oznámení zpracované v rozsahu přílohy č. 4 zákona může nahradit dokumentaci. Nemá námitek k
předání dokumentace zpracovateli posudku. Oznámení 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 navrhovaná v kapitole D. IV. –
„Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí“ jsou odpovídající a dostatečná. Posudek musí vyhodnotit všechny
připomínky dotčené veřejnosti a akceptovat oprávněné požadavky orgánů veřejné správy.
Usnesení č. 20/119R/2008
Zrušení usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/20R/2005 ze dne 9.11.2005, kterým bylo Ing. arch.
Zadražilovi uloženo zabezpečit kvalitní přípravu pilotního projektu Obnova vodohospodářského
režimu ve správním území obce Bechlín
Rada Ústeckého kraje po projednání
revokuje
vlastní usnesení č. 37/20R/2005 ze dne 9. 11. 2005, kterým bylo Ing. arch. Janu Zadražilovi
uloženo zabezpečit kvalitní přípravu pilotního projektu Obnova vodohospodářského režimu ve
správním území obce Bechlín.
Usnesení č. 21/119R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti
DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o., Průmyslová 11, 431 51 Klášterec nad Ohří –
Vernéřov, IČ 2669 4778, pro zařízení „Polyuretanové linky L2 - L5“. Umístění: Ústecký kraj,
město Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
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dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k žádosti společnosti
DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o., Průmyslová 11, 431 51 Klášterec nad Ohří –
Vernéřov, IČ 2669 4778, která je zastoupena společností ENVIROCONT s.r.o., Na Popluží
821/11, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 2726 5676, o vydání integrovaného povolení pro
zařízení „Polyuretanové linky L2 - L5“, takto:
K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, dle § 3
odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, za předpokladu zajištění emisí do
ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro zkušební a trvalý provoz
uvedených zařízení, není připomínek.
Provozem musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, ale i
splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého
kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou integrované prevence a připomínky dalších
dotčených orgánů veřejné správy.
Provozovatelem navržené emisní limity pro zkušební a trvalý provoz uvedených zařízení,
které jsou nižší než emisní limity dle legislativy na ochranu ovzduší (vyhláška MŽP č.
356/2002 Sb.), jsou v žádosti o vydání integrovaného povolení následující:
Složka životního
prostředí

Látka nebo ukazatel

Navržený limit
(mg/m3)

TZL
formaldehyd
TOC
TZL
TOC
NOx

150
10
40
100
40
200

CO

100

Termín
dosažení

OVZDUŠÍ
Metal line
PU linky a Mini line
(včetně nových PU linek)
Plynové kotle FERRO
MAT, boiler AMDC,
infrazářiče Schwank,
jednotky Sahara

okamžitě

okamžitě

okamžitě

NOx
4000
Dieselagregát IVECO
okamžitě
TZL
130
CO
250
Technologie výroby vzduchových filtrů – Navrhované hodnoty emisních limitů vycházejí z
obecného emisního limitu podle přílohy č. 1 skupiny 1.1 vyhlášky č. 356/2002 Sb., obecného
emisního limitu podle přílohy č. 1 skupiny 6.19 vyhlášky č. 356/2002 Sb., a emisního limitu podle
bodu 7.2 přílohy č. 2 vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb. Úroveň emise je v porovnání se zákonnými
emisními hladinami adekvátně snížena ve vztahu k výsledkům znečištění prokázaným
autorizovanými měřeními. Tkaninový filtr dosahuje za běžných provozních podmínek takový stupeň
separace prachových částic, který spolehlivě zajistí dodržení navržených parametrů.
Dieselagregát IVECO - Navrhované hodnoty emisních limitů se odvíjejí od bodu 2 tabulky A
přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb. Protože se nejedná o zařízení uvedená v příloze č. 1
zákona č. 76/2002 Sb., nebyly emisní limity znečišťujících látek upravovány.
Plynové kotle FERRO MAT, boiler AMDC, infrazářiče Schwank, jednotky Sahara – Stanovená
koncentrace znečišťujících látek pro zařízení spalující plynná paliva vychází z nařízení vlády č.
146/2007 Sb. Protože se nejedná o zařízení uvedená v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., nebyly
emisní limity znečišťujících látek upravovány.
Usnesení č. 22/119R/2008
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Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru „VVTL plynovod
DN 1400, hranice SRN/ČR – Hora sv. Kateřiny – Rozvadov – hranice ČR/SRN“ oznamovatele
RWE Transgas Net, s.r.o., V Olšinách 75/2300, 100 00 Praha 10 - Strašnice. Umístění: kraj
Plzeňský, okres Plzeň – sever, Tachov, kraj Středočeský, okres Rakovník, Kladno, kraj Ústecký,
okres Chomutov, Litoměřice, Louny, Most.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k posudku záměru „VVTL plynovod DN 1400, hranice SRN/ČR – Hora sv. Kateřiny –
Rozvadov – hranice ČR/SRN“ oznamovatele RWE Transgas Net, s.r.o., V Olšinách
75/2300, 100 00 Praha 10 - Strašnice takto:
Za předpokladu, splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje a podmínek
navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících
z veřejného projednání nemá Ústecký kraj k vydání navrženého souhlasného stanoviska
příslušného úřadu připomínky.
Usnesení č. 23/119R/2008
Návrh výhradní licenční smluvy o přístupu do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a
krajiny České republiky
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
znění Výhradní licenční smlouvy o vytěžování databáze (smlouva o přístupu do nálezové
databáze AOPK ČR) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá
1 . Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít smlouvu o bezúplatném
získání výhradní licence k výkonu práva na vytěžování obsahu nálezové databáze dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, jako
pořizovatelem databáze, za Ústecký kraj jako nabyvatele.
Termín: 30. 7. 2008
2 . Ing. Taťáně Krydlové, pověřené vedením odboru životního prostředí a zemědělství,
připravit k uzavření smlouvu o bezúplatném získání výhradní licence k výkonu práva
na vytěžování obsahu nálezové databáze dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a předložit ji
k podpisu hetmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 7. 2008
Usnesení č. 24/119R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Areál
výkupu a zpracování kovových odpadů Šrot Wetzel s.r.o.“ oznamovatele Šrot Wetzel s.r.o.,
Prosmycká 11, 410 02 Lovosice. Umístění:kraj Ústecký, obec Lovosice, k.ú.Prosmyky
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 „Areál výkupu a zpracování kovových odpadů Šrot Wetzel s.r.o.“
předloženého oznamovatelem Šrot Wetzel s.r.o., Prosmycká 11, 410 02 Lovosice, takto:
Požaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a to zejména s ohledem na hodnocení hlukové a imisní zátěže lokality.
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Usnesení č. 25/119R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru „Těžba a
rekultivace ložiska štěrkopísků v zájmovém území Severočeských pískoven a štěrkoven Roztyly“
oznamovatele Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., Roztyly 3, 438 01 Žatec. Umístění: kraj
Ústecký, obce Chbany a Nové Sedlo, k.ú. Chbany, Přeskaky, Vikletice, Roztyly, Soběsuky,
Břežany, Nové Sedlo u Žatce, Žabokliky a Chudeřín
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k posudku záměru „Těžba a rekultivace ložiska štěrkopísků v zájmovém území
Severočeských pískoven a štěrkoven Roztyly“ oznamovatele Severočeské pískovny a
štěrkovny s.r.o., Roztyly 3, 438 01 Žatec takto:
Za předpokladu splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, podmínek
odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje a podmínek navržených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného
projednání nemá Ústecký kraj k vydání souhlasného stanoviska připomínky.
Usnesení č. 26/119R/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
odkládá
projednávání bodu „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“ do příští Rady Ústeckého kraje.
Usnesení č. 27/119R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Agara
Industrial Park - Louny“ oznamovatele Lightbody Investments s.r.o., Jáchymova 26/2, 110 00
Praha zastoupeného na základě plné moci Tebodin Czech Republic s.r.o., Prvního Pluku 20,
Praha 8 Umístění: kraj Ústecký, obec Cítoliby k. ú. 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 „AGARA Industrial Park – Louny“ oznamovatele Lightbody
Investments, s.r.o., Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1 takto:
Požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, a to s ohledem na hodnocení hlukové a imisní zátěže lokality a zábor
zemědělského půdního fondu, půdy nejvyšší kvality - bonity.
Usnesení č. 28/119R/2008
Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
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,
PaedDr. Soně Valuškové, ředitelce Střední zdravotnické školy, Chomutov, Palackého 3
příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr č. 2126)

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy předloženého
materiálu.
Termín: 31. 7. 2008

Usnesení č. 29/119R/2008
Personální změny v příspěvkových organizacích Ústeckého kraje v oblasti školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) odvolává
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. § 166 odst. 4 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů,
1. Ing. Jaroslavu Klimtovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace
Ústeckého kraje, Střední škola textilní, Teplice, příspěvková organizace, k 31. 8. 2008
2. Mgr. Věru Bezstarosti z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého
kraje, Praktická škola, Lovosice, Mírová 225, příspěvková organizace, k 31. 8. 2008
3. Mgr. Jaroslava Vyskočila z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Ústeckého
kraje, Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín I, 17. listopadu 673/8,
příspěvková organizace, k 31. 8. 2008
4. Ing. Jaroslavu Mrázovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace
Ústeckého kraje, Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace, k 31. 8. 2008
5. Mgr. Ladislava Pokorného z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
Ústeckého kraje, Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12, příspěvková
organizace, k 31. 8. 2008
6. Mgr. Danu Šlechtovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého
kraje, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Teplice, Kapelní 2,
k 31. 8. 2008
B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2008
Usnesení č. 30/119R/2008
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace – personální
záležitosti
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
v souladu s ust. § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích, o vyřazení Zdeňka Doležala a Jana Kolátora z konkursu na
obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Dětský domov a
Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, z důvodu nesplnění
podmínek dle ust. § 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 54/2005 Sb., vyhlášených Radou Ústeckého
kraje

B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2008
Usnesení č. 31/119R/2008
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
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
o udělení výjimky z počtu dětí, žáků a studentů ve třídě a studijní skupině v souladu
s ustanovením § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných pro
příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje:
Název: Střední škola, Trmice, příspěvková organizace
Sídlo: Václavské náměstí 1, 400 04 Trmice
IČ: 00082627
Jedná se o sloučení oboru vzdělávání 65-52-E/001 kuchařské práce (9 žáků) a obor
vzdělávání 29-56-E/002 řeznické a uzenářské práce (7 žáků) 3. ročníku, sloučení oborů
vzdělávání 31-59-E/001 šití oděvů a oboru 66-51-E/003 prodavačské práce (v každém oboru
je po 8 žácích) 2. ročníku,
pro školní rok 2008/2009.

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) tohoto usnesení.
Termín: 21. 7. 2008

Usnesení č. 32/119R/2008
Změna závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele pro rok 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
1. s použitím prostředků rezervního fondu, ve výši 1 000 tis. Kč k posílení investičního fondu
Střední školy gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvkové organizace, na
spoluúčast na rekonstrukci výměníkové stanice.
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2. se snížením příspěvku zřizovatele na provoz, pro rok 2008, pro Dům dětí a mládeže,
Ústí nad Labem, W. Churchilla 8, příspěvkovou organizaci, o 700 tis. Kč na celkový objem
1 423 tis. Kč.
B) stanovuje
závazný ukazatel – investiční účelový příspěvek, pro rok 2008, pro příspěvkové organizace:
3. Střední škola řemesel a služeb, Děčín, Ruská 145, příspěvková organizace, ve výši 891 tis. Kč
na opravu provozovny oboru fotograf a vybudování učebny, úpravu prostor truhlářské dílny a
přeložení rozvodů plynu, rekonstrukci prostor v hlavní budově školy na kadeřnickou
provozovnu.
4. Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace,
2 667 tis. Kč na rekonstrukci výměníkové stanice.

ve výši

Usnesení č. 33/119R/2008
Souhlas s vyhodnocením výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Oprava střechy sýpky“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
Záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Oprava střechy sýpky“ dle předloženého materiálu.
B) s o u h l a s í
ve smyslu usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/46R/2006 ze dne 28. 6. 2006:
s tím, že podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona bude přidělena veřejná zakázka
„Oprava střechy sýpky“ dodavateli VRCH s.r.o., Podměstí 2929, 438 01 Žatec, IČ:
25034618, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 2 219 244,00 Kč bez DPH,
Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 36 měsíců,
Termín plnění: 18 týdnů.
Usnesení č. 34/119R/2008
Souhlas s vyhodnocením výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Kompletní rekonstrukce výměníkové stanice – Střední škola gastronomie a
služeb, Most“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
Záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Kompletní rekonstrukce výměníkové stanice – Střední škola gastronomie a
služeb, Most“ dle předloženého materiálu.
B) s o u h l a s í
ve smyslu usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/46R/2006 ze dne 28. 6. 2006:
s tím, že podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona bude přidělena veřejná zakázka
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„Kompletní rekonstrukce výměníkové stanice – Střední škola gastronomie a služeb,
Most“ dodavateli ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47, 434 01 Most, IČ: 64049591, a to za
podmínek:
Celková nabídková cena: 3 490 000,00 Kč bez DPH,
Spotřeba tepla při průměrných teplotách v kcal za 1 rok: 2 054 000 000 kcal,
Termín plnění od převzetí staveniště v týdnech: 10 týdnů,
Poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců: 36 měsíců.
Usnesení č. 35/119R/2008
Žádost o prominutí odvodu penále za porušení rozpočtové kázně pro Mateřskou školu U
Křemílka, Rokosovského 236, 41742 Dubí 2
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s prominutím odvodu penále za porušení rozpočtové kázně, ve výši 2 953,50 Kč, pro
příspěvkovou organizaci :
Mateřská škola U Křemílka, 417 02 Dubí 2, Rokosovského 236, IČ 60232790
B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci A) tohoto usnesení.
Termín : 31.7.2008
Usnesení č. 36/119R/2008
Rozpočtová opatření č. 6/2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
A)

rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 31 148 tis. Kč na
celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 221 241 tis. Kč:

1) zvýšení o částku 490 tis. Kč
příjmy
vratka poskytnutého transferu – UZ 400 - zvýšení o částku 490 tis. Kč
výdaje
odbor ekonomický – UZ 31 – zvýšení o částku 456 tis. Kč - vrácení nevyčerpaných
finančních prostředků od města Krupka v rámci dotace na
ambulantní pohotovostní péči na území Ústeckého kraje
v r. 2007 (rezerva na havárie, mimořádné události a
nepředvídatelné výdaje)
odbor sociálních věcí a zdravotnictví – UZ 400 – zvýšení o částku 34 tis. Kč na úhradu
nákladů vzniklých při zabezpečení
ambulantní pohotovostní péče na území
Ústeckého kraje městu Krupka v r. 2007
2)

zvýšení o částku 1 615 tis. Kč
příjmy
příjmy z finančního vyrovnání RRRS – zvýšení o částku 1 615 tis. Kč
výdaje
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odbor ekonomický – UZ 31 – zvýšení o částku 1 615 tis. Kč (rezerva na havárie,
mimořádné události a nepředvídatelné výdaje)
3)

zvýšení o částku 400 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční dary – zvýšení o částku 400 tis. Kč
výdaje
odbor kancelář hejtmana – zvýšení o částku 400 tis. Kč na poskytnutí neinvestičního
pro Hipodrom Most

4)

daru

zvýšení o částku 79 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 79 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 79 tis. Kč na úhradu pojistného
plnění pro příspěvkové organizace zřizované
Ústeckým krajem:
§
§
§
§

5)

Střední průmyslová škola Duchcov, příspěvková organizace – zvýšení o
částku 36 tis. Kč
Školní statek Děčín - Libverda, příspěvková organizace – zvýšení o částku
34 tis. Kč
Střední odborné učiliště služeb, Litvínov – Hamr, příspěvková organizace –
zvýšení o částku 1 tis. Kč
Logopedická základní škola Měcholupy, příspěvková organizace – zvýšení
o částku 8 tis. Kč

zvýšení o částku 120 tis. Kč
příjmy
přijaté nekapitálové příspěvky – zvýšení o částku 120 tis. Kč
výdaje
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 120 tis. Kč (rezerva odboru KR)

6)

zvýšení o částku 4 410 tis. Kč
příjmy
příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí –

zvýšení o částku 4 410 tis. Kč

běžné výdaje
odbor ekonomický – UZ 31 – zvýšení o částku 420 tis. Kč (rezerva na havárie, mimořádné
události a nepředvídatelné výdaje)
kapitálové výdaje
oblast školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 9 – zvýšení o částku 3 990 tis. Kč (rezerva
oblasti školství z prodeje nemovitého majetku)
7)

zvýšení o částku 18 320 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 17 412 – zvýšení o částku 809 tis. Kč
– UZ 17 453 – zvýšení o částku 6 805 tis. Kč
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přijaté investiční transfery – UZ 17 778 – zvýšení o částku 10 706 tis. Kč
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje
–

UZ 61 - zvýšení o částku 3 997 tis. Kč na realizaci SROP GS 4.1.2 - Podpora
rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji:
§
§
§

České Švýcarsko, o.p.s. Krásná Lípa – zvýšení o částku 1 431 tis. Kč
REGIO centrum, o.p.s., Rumburk – zvýšení o částku 254 tis. Kč
Obec Strupčice – zvýšení o částku 453 tis. Kč

o

rezerva SROP 4.1.2 – cestovní ruch pro VS – zvýšení o částku 1 859 tis.
Kč

– UZ 63 - zvýšení o částku 3 617 tis. Kč na realizaci SROP GS 3.2 - Podpora
sociální integrace v regionu Ústeckého kraje:
§
§
§
§

Člověk v tísni, o.p.s. Praha – společnost při České televizi, o.p.s. – zvýšení
o částku 1 526 tis. Kč
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích – zvýšení o
částku 765 tis. Kč
Oblastní charita Most – zvýšení o částku 685 tis. Kč
Město Vejprty – zvýšení o částku 641 tis. Kč

kapitálové výdaje
oblast regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje
–

UZ 60 - zvýšení o částku 4 813 tis. Kč na realizaci SROP GS 4.2 – Podpora
rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední
podnikatele:
§
§

–

Josef Venc, Chomutov – zvýšení o částku 4 153 tis. Kč
Eva Jasanská, Úštěk – zvýšení o částku 660 tis. Kč

UZ 64 - zvýšení o částku 5 893 tis. Kč na realizaci SROP GS 1.1 – Regionální
podpora podnikání pro malé a střední podnikatele Ústeckého kraje:
§
§
§

OBALEXPRES s.r.o., Děčín – zvýšení o částku 3 000 tis. Kč
NETAFIN CZECH, s.r.o., Žatec – zvýšení o částku 2 143 tis. Kč
TOMMI-SEVER, Ústí nad Labem – zvýšení o částku 750 tis. Kč

8) zvýšení o částku 89 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 17 496 – zvýšení o částku 89 tis. Kč
výdaje
odbor územního plánování a stavebního řádu –

UZ 17 496 – zvýšení o částku 89 tis.
Kč na poskytnutí příspěvku v oblasti
bydlení fyzickým osobám postiženým
povodněmi v roce 2006 na úhradu
nákladů spojených s odstraněním stavby

9) zvýšení o částku 1 794 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 001 – zvýšení o částku 1 794 tis. Kč
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výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 33 001 – zvýšení o částku 1 794 tis. Kč na
realizaci Rozvojového programu
Podpora
enviromentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty ve
školách v roce 2008 dle přílohy
předloženého materiálu:
§
§
§

pro obecní školství ve výši 1 346 tis. Kč
pro krajské školství ve výši 307 tis. Kč
pro soukromé školy ve výši 141 tis. Kč

10) zvýšení o částku 490 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 354 – zvýšení o částku 490 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 33 354 – zvýšení o částku 490 tis. Kč na
realizaci
rozvojového
programu
Podpora
přípravy sportovních talentů na školách s oborem
gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
pro Gymnázium Most, příspěvkovou organizaci
11) zvýšení o částku 650 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 435 – zvýšení o částku 650 tis. Kč

výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 33 435 – zvýšení o částku 650 tis. Kč na
realizaci programu Zajištění podmínek základního
vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o
udělení mezinárodní ochrany a území České
republiky a dětí cizinců umístěných zařízení pro
zajištění cizinců pro Základní školu, Anežky
České 702/17, Ústí nad Labem
12) zvýšení o částku 992 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 439 – zvýšení o částku 992 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 33 439 – zvýšení o částku 992 tis. Kč v rámci
realizace grantových projektů následovně pro
příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem:
§
Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné
učiliště, Chomutov, příspěvková organizace – zvýšení o částku 224 tis. Kč
v rámci projektu „Překonej jazykovou bariéru“
§
Střední škola technická, Most – Velebudice, příspěvková organizace –
zvýšení o částku 768 tis. Kč v rámci projektu „Komplexní program
podpory vzdělávání žáků a studentů - Šance“
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13) zvýšení o částku 683 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 34 053 – zvýšení o částku 141 tis. Kč
– UZ 34 070 – zvýšení o částku 542 tis. Kč
výdaje
odbor kultury a památkové péče – UZ 34 053 – zvýšení o částku 141 tis. Kč na realizaci
programu „Veřejné informační služby
knihoven VISK 3“ pro Severočeskou
vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem,
příspěvkovou organizaci
– UZ 34 070 – zvýšení o částku 542 tis. Kč na realizaci
programů následovně:
§
§
§

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
– zvýšení o částku 315 tis. Kč v rámci projektu - Vydání odborného
katalogu „August Švagrovský a jeho sbírka“
Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace – zvýšení o
částku 217 tis. Kč v rámci projektu – vydání odborného katalogu k výstavě
„Orchideje Českého Středohoří“
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
– zvýšení o částku 10 tis. Kč v rámci programu „Knihovna 21. století“

14) zvýšení o částku 39 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 98 335 – zvýšení o částku 39 tis. Kč
výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví – UZ 98 335 – zvýšení o částku 39 tis. Kč na
realizaci
činnosti
zdravotnických
zařízení
v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření
onemocnění
tuberkulózou,
pro
Podřipskou
nemocnici s poliklinikou Roudnice nad Labem,
s.r.o.
15) zvýšení o částku 977 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 95 206 - zvýšení o částku 977 tis. Kč
výdaje
odbor evropských projektů, Fond evropských projektů - zvýšení o částku 977 tis. Kč
(rezerva projekty EHP/Norsko)
B) rozpočtové opatření - přesun ve výši 236 tis. Kč při zachování celkového objemu příjmů a
výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 221 241 tis. Kč
1) přesun ve výši 224 tis. Kč
odbor regionálního rozvoje – snížení o částku 224 tis. Kč (rezerva GS OP RLZ 3.3)
odbor kancelář ředitele –

zvýšení o částku 224 tis. Kč (výdaje na platy, ostatní platby za
provedenou práci a pojistné)
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2) přesun ve výši 12 tis. Kč
kapitálové výdaje
oblast dopravy a silničního hospodářství – snížení o částku 12 tis. Kč (rezerva oblasti
dopravy z prodeje nemovitého majetku)
běžné výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 12 tis. Kč (příspěvek zřizovatele
pro SÚS, příspěvkovou organizaci)
3) přesun ve výši 71 000 tis. Kč:
běžné výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství – snížení o částku 71 000 tis. Kč (rezerva odboru)
kapitálové výdaje
oblast dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 71 000 tis. Kč:
• Statutární město Ústí nad Labem – Revitalizace městského centra II. etapa – 1. stavba
– 61 000 tis. Kč
Statutární město Děčín – Rekonstrukce mostu přes Ploučnici ev. č. DC-012P – 10 000 tis.
Kč
Usnesení č. 37/119R/2008
Metodika přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Metodiku přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 dle příloh č. 2 – 7 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 38/119R/2008
Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
změnu Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných
Ústeckým krajem ve znění příloh č. 8 – 11 tohoto usnesení

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy
PhDr. Petru Novákovi, CSc., vedoucímu odboru kultury a památkové péče
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství
prokazatelně seznámit příspěvkové organizace se změnou Směrnice pro použití peněžních
fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem včetně příloh
Termín: 30. 8. 2008

1.
Usnesení č. 39/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 1091 o výměře 7125 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Rybniště, k. ú. Rybniště, zapsané na LV č. 277 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
2.
Usnesení č. 40/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- budova: část obce Zahrady, č. p. 16, způsob využití: bydlení, na st. p. č. 1/5,
- pozemek: st. p. č. 1/5 o výměře 300 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
(pozemek vzniklý oddělením st. p. č. 1/5 o výměře 283 m2 a sloučením se st. p. č. 1/2 díl
„a“ o výměře 17 m2),
obec Krásná Lípa, k. ú. Zahrady, zapsaných na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
2. o zřízení věcného břemene k nemovitosti, a to: pozemek p. p. č. 27/4, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Krásná Lípa, k. ú. Zahrady,
zapsané na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk pro Ústecký kraj ve prospěch budovy č. p. 16 na pozemku st. p. č. 1/5.
Oprávněný: Helena Švecová, bytem: Zahrady 16, Krásná Lípa, 407 46, 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 chůze a právo jízdy přes výše uvedený pozemek v rozsahu 284 m2
dle geometrického plánu pro zaměření přístavby a vyznačení věcného břemene č. 73246/2007, to vše za jednorázovou úhradu 1,- Kč.
Pozemek p. č. 27/4 je svěřen do správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ:
00829048.
3.
Usnesení č. 41/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 74/89R/2007 bod 1. ze dne 29.8.2007

B)

rozhoduje
nevyhovět žádosti o prodej (převod) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Ing.
Filipu Zikmundovi, bytem Kpt. Jaroše 652/59, 434 01 Most, a to:
- pozemek: p.p.č. 47 o výměře 4 010 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
v k.ú. Milešov u Lovosic, obec Velemín, zapsané na LV č. 246 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj

4.
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Usnesení č. 42/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1075/1 o výměře cca 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha
obec Duchcov, k.ú. Duchcov, zapsaných na LV č. 134 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj
5.
Usnesení č. 43/119R/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) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti
Severočeské doly a.s., zastoupenou Ing. Janem Demjanovičem, předsedou představenstva
a Ing. Miroslavem Eisem, členem představenstva, se sídlem Boženy Němcové 5359, 430
01 Chomutov, IČ: 49901982, a to:
- pozemek: p.p.č. 1131/17 o výměře 255 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1135 o výměře 5790 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1143/1 o výměře 11823 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1156/4 o výměře 2423 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1183/1 o výměře 5490 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
vše v k.ú. Libkovice u Mostu, obec Mariánské Radčice, zapsaných na LV č. 159 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za
kupní cenu 3 297 245,- Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze 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.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého
kraje rozhodne o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A)1. tohoto
usnesení.
Termín: 30. 11. 2008
B)

ukládá
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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. 44/119R/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
Alexandru Gheorghe Berindemu, bytem: Důlce 2329/9, 400 01 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 1366 o výměře 884 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plochy, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné
pásmo vodního zdroje 2. stupně,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín, zapsaný na LV č. 19 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 23.563,- Kč a
vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace, Pedagogickopsychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Lípová 651/9,
415 01 Teplice, IČ: 61515809 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. 45/119R/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. 598 o výměře 5652 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Dolní Poustevna, k. ú. Dolní Poustevna, zapsané na LV č. 425 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
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8.
Usnesení č. 46/119R/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. 551 o výměře 7070 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Vilsnice, zapsané na LV č. 230 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.
9.
Usnesení č. 47/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Patokryje, se
sídlem Patokryje čp. 35, PSČ 434 01 Most, zastoupené Josefem Koblikem, starostou obce, IČ:
266124, a to:
- pozemek: p.p.č. 514/7 díl b o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, využití silnice,
způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu (pozemek byl oddělen z pozemku
p.č. 514/1 a sloučen do p.p.č. 514/7 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3566/2008 ze dne 16. 1. 2008)
- pozemek: p.p.č. 514/7 díl c o výměře 129 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití:silnice, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu (pozemek byl
oddělen z pozemku p.č. 526/1 a sloučen do p.p.č. 514/7 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 356-6/2008 ze dne 16. 1. 2008)
- pozemek: p.p.č. 526/5 díl d o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu (pozemek byl oddělen
z pozemku 526/1 a sloučen do 526/5 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3566/2008 ze dne 16. 1. 2008)
- pozemek: p.p.č. 526/6 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, využití: jiná
plocha, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu (pozemek byl oddělen z
původní p.p.č. 526/1 a vytvořena nová 526/6 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 356-6/2008 ze dne 16. 1. 2008)
obec Patokryje, k.ú. Patokryje, zapsaných na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
10.
Usnesení č. 48/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a
městem Litoměřice, zastoupenému Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města, se
sídlem Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 00263958 na budoucí darování
(převod) nemovitosti, a to:
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pozemek: část p.p.č. 857/22 o výměře cca 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
v k.ú. Litoměřice, obec Litoměřice, zapsané na LV č. 1108 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
-

2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)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
A)1. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2008
B)

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

11.
Usnesení č. 49/119R/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
Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, IČ: 265209, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1971/99 díl „f“ o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 1971/99 a přisloučen
k pozemku p.č. 4986/20 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne 25.9.2007)
- pozemek: část p.p.č. 1971/99 díl „r“ o výměře 167 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 1971/99 a
přisloučen k pozemku p.č. 1971/29 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne
25.9.2007)
- pozemek: část p.p.č. 1971/99 díl „s“ o výměře 128 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 1971/99 a
přisloučen k pozemku p.č. 4986/7 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne
25.9.2007)
- pozemek: p.p.č. 1904/40 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: část p.p.č. 4931/2 díl „i“ o výměře 144 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2 a přisloučen
k pozemku p.č. 2161/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň dle
geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: p.p.č. 2164/3 o výměře 22 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
ZPF (pozemek je přisloučen k pozemku p.č. 2161/3, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2166/30 díl „n“ o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/30 a
přisloučen k pozemku p.č. 2161/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: p.p.č. 4931/12 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2, druh pozemku:
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ostatní plocha, způsob využití: silnice dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne
10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 4931/2 díl „e1“ o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2 a sloučen
s pozemkem p.č. 2169/2 díl „f1“ do pozemku p.č. 4931/13, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: jiná plocha dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne
10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 4931/2 díl „c1“ o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2 a sloučen
s pozemkem p.č. 2166/8 díl „d1“ do pozemku p.č. 4931/14, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: zeleň dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne
10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2166/23 díl „o“ o výměře 101 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/23 a přisloučen k
pozemku p.č. 2166/19, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2166/30 díl „m“ o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/30 a
přisloučen k pozemku p.č. 2166/19 dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne
10.8.2007)
- pozemek: p.p.č. 2166/34 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/23, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne
10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2166/23 díl „h1“ o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/23 a přisloučen k
pozemku p.č. 2166/8, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice dle
geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 4931/2 díl „g“ o výměře 223 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2 a přisloučen k
pozemku p.č. 4931/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 4931/2 díl „a“ o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2 a přisloučen k
pozemku p.č. 4931/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: p.p.č. 4985/15 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 4985/16 o výměře 229 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 4985/17 o výměře 392 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 4985/18 o výměře 240 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 4985/19 o výměře 541 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z pozemku p.č. 4985/8, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice dle geometrického plánu č. 3364-656/2007 ze dne 16.1.2008)
vše obec Louny, k.ú. Louny, zapsaných na LV č. 2798 a LV 6803 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj
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a vyjmutí uvedených nemovitostí ze 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. rozhodnout o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, IČ: 265209, a to:
- pozemek: část p.p.č. 4986/1 díl „a“ o výměře 283 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4986/1 a
přisloučen k pozemku p.č. 1971/99 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne
25.9.2007)
- pozemek: část p.p.č. 4987/467 díl „b“ o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4987/467 a
přisloučen k pozemku p.č. 1971/99 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne
25.9.2007)
- pozemek: část p.p.č. 1971/29 díl „d“ o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 1971/29 a
přisloučen k pozemku p.č. 1971/99 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne
25.9.2007)
- pozemek: část p.p.č. 1904/39 díl „x“ o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 1904/39 a
přisloučen k pozemku p.č. 1971/99 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne
25.9.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2161/3 díl „j“ o výměře 55 m2, druh pozemku: zahrada způsob
ochrany: ZPF (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2161/3 a přisloučen k pozemku p.č.
4931/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice dle geometrického plánu
č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2166/8 díl „u“ o výměře 192 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/8 a přisloučen
k pozemku p.č. 4931/2 dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 4935 díl „e“ o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4935 a
přisloučen k pozemku p.č. 4931/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 4931/4 díl „b“ o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/4 a
přisloučen k pozemku p.č. 4931/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2169/2 díl „s“ o výměře 177 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2169/2 a přisloučen
k pozemku p.č. 4931/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice dle
geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2166/8 díl „h“ o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/8 a přisloučen
k pozemku p.č. 2166/23 dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2169/2 díl „r“ o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2169/2 a přisloučen
k pozemku p.č. 2166/23 dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
- pozemek: část p.p.č. 2193/2 díl „q“ o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2193/2 a přisloučen
k pozemku p.č. 2166/23, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice dle
geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
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pozemek: část p.p.č. 2166/5 díl „p“ o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/5 a přisloučen
k pozemku p.č. 2166/23, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice dle
geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
vše obec Louny, k.ú. Louny, zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro město Louny.
-

a svěření uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 80837 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 smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení a přijetí daru nemovitostí uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2008
B)

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

12.
Usnesení č. 50/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Lovosice, zastoupené Janem Kulhánkem, starostou města, se sídlem Školní 2, 410 30
Lovosice, IČ : 00263991
- pozemek: p.p.č. 1439 o výměře 70 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
obec Lovosice, k.ú. Lovosice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Lovosice a předání uvedené nemovitosti do
správy příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková
organizace, Dlouhá 75 410 22 Lovosice, IČ: 080195 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 darovací smlouvu,
jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o přijetí daru nemovitostí uvedených 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

13.
Usnesení č. 51/119R/2008
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 62/104R/2008 ze dne 13.2.2008

B)

rozhoduje
o záměru směny (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 320/1 o výměře 6160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 327/6 o výměře 509 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 327/6 byl oddělen z pozemku p.č. 327/2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 1796-84/2008 ze dne 6.5.2008)
- pozemek: p.p.č. 327/5 o výměře 353 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 327/5 byl oddělen z pozemku p.č. 327/2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 1796-84/2008 ze dne 6.5.2008)
vše v k.ú. Lovosice, obec Lovosice, zapsaných na LV č. 225 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
za
nemovitosti z vlastnictví města Lovosice, se sídlem Školní 2, 410 30 Lovosice, zastoupené
Janem Kulhánkem, starostou města, IČ: 00263991, a to:
- budova: část obce Lovosice, č.p. 97, způsob využití: bydlení na pozemku p.č. 268
- pozemek: p.p.č. 268 o výměře 458 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
vše v k.ú. Lovosice, obec Lovosice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Lovosice.

14.
Usnesení č. 52/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a
panem Josefem Floriánem, bytem Alej 17. listopadu 1739, 413 01 Roudnice nad Labem
a Krasoslavem Floriánem, bytem Stadická 1731, 413 01 Roudnice nad Labem na
budoucí nákup (nabytí) nemovitostí, a to:
- pozemek: část p.p.č. 3588 o výměře cca. 441 m2, pozemek je veden ve zjednodušené
evidenci, za navrhovanou kupní cenu 120,- Kč/m2,
- pozemek: část p.p.č. 3588 o výměře cca. 458 m2, pozemek je veden ve zjednodušené
evidenci, za navrhovanou kupní cenu 60,- Kč/m2,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 3486 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Floriána
Josefa a Floriána Krasoslava za kupní cenu 80.400,- Kč.
2.

uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
kupní smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého
kraje rozhodne o budoucím nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
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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

15.
Usnesení č. 53/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o záměru výpůjčky nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 1189/1 o výměře 305 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Raná, k.ú. Raná u Loun, zapsané na LV č. 163 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj
2. o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti (pozemku) 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. 1189/1 o výměře 305 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Raná, k.ú. Raná u Loun, zapsané na LV č. 163 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj
na dobu určitou od 1.8.2008 do 28.10.2008 (tj. po dobu 89 dnů) za účelem zajištění
realizace stavby „I/28 Dobroměřice – Odolice“.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2008

16.
Usnesení č. 54/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti (pozemku) mezi Věrou Honischovou, bytem
Lípová 545, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51 a Ústeckým krajem, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1270/1 o výměře cca 250 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 207 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Věru Honischovou, na dobu určitou ode
dne podpisu smlouvy o výpůjčce po dobu 5 let od finančního ukončení projektu „Ústecký
kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště - Rusová, silnice II/224“.

B)

ukládá
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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
17.
Usnesení č. 55/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti (pozemku) mezi manželi Miroslavem a Jitkou
Jarošovými, bytem Havlíčkova 286, Hostomice nad Bílinou, PSČ 417 52 a Ústeckým krajem,
a to:
- pozemek: část p.p.č. 283/13 o výměře cca 5 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou, zapsané na LV č. 333 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro SJM Miroslav a Jitka Jarošovi, na dobu
určitou ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce po dobu 5 let od finančního ukončení projektu
„Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice – silnice II/254, I/13
– Hostomice – Kostomlaty – silnice II/258“.

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: 31. 8. 2008

18.
Usnesení č. 56/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti (pozemku) mezi manželi Františkem a
Jarmilou Koukolíkovými, bytem Zahradní 312, Bílina 1, PSČ 418 01 a Ústeckým krajem, a
to:
- pozemek: p.p.č. 553/2 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou, zapsané na LV č. 421 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro SJM František a Jarmila Koukolíkovi, na
dobu určitou ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce po dobu 5 let od finančního ukončení
projektu „Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice – silnice
II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty – silnice II/258“.

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: 31. 8. 2008

19.
Usnesení č. 57/119R/2008
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhla sí
s předáním zařizovacích předmětů, a to:
počet ks

cena bez DPH

DPH 19%

cena vč. DPH

Přípravna bistra:
- regál Komaxit 190/44/70
1
2.800,532,3.332,Bílý- 5ti policový
- fritéza stolní FE-44 2,1kW
1
8.990,1.708,10.698,10
30/43/36, v.č.06090375
- grilovací deska FTH-30 3kW
1
6.990,1.328,10
8.318,10
30/55/33,v.č. 06052671
- prac. stůl nerez 145/65/90
1
7.300,1.387,8.687,- lednice Zanussi ZRT16 JBC
1
6.400,1.216,7.616,60/60/85,v.č.60750265
----------------------------------------------------------------------------32.480,6.171,20
38.651,20
Bistro:
- lednice prosklená MPV-348 LP 1
17.800,3.382,21.182,1,1kW,190/50/60,v.č.12050021
- HotDog HD – 03N 1,1kW
1
7.990,1.518,10
9.508,10
33/30/49 ,v.č.06081234
- kávovar Solis Master 5000
1
19.200,3.648,22.848,Typ 511,1250W,38/36/38
v.č.900480
- chlazená vitrina Unis
1
69.990,13.298,10
83.288,10
Typ Ohio,64/63/121
v.č.653729
- teplá vitrina HF D1-02
1
69.990,13.298,10
83.288,10
73/78/73, v.č.PC 0512226
- kasa registrační Casio FE-810H 1
16.800,3.192,19.992,30/40/45,v.č.05004640
----------------------------------------------------------------------------201.770,38.336,30
240.106,30

Sklad bistra:
- lednice Coolex USD 372F 3kW/24 1
14.900,2.831,17.731,184/60/60,v.č.M21100070100
- mrazák Coolex USR 370SD
1
20.000,3.800,23.800,184/60/60,4,8kW/24
v.č.M19200120100
- regál Komaxit 190/44/70
1
2.880,547,20
3.427,20
Bílý-5ti policový
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.780,7.178,20
44.958,20
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Kuchyňka správce:
- mikrovlnná trouba Amica
1
1.800,342,2.142,AMM 17M70, 0,7kW
28/31/46,v.č.05121572290999
- 2- plotýnkový vařič Clatronic
1
900,171,1.071,2500W,8/26/47,v.č.251085
- chladnička Indezit
1
4.900,931,5.831,57/85/55,v.č.195040351-00
--------------------------------------------------------------------------7.600,1.444,9.044,==================================================================
celkem
279.630,53.129,70 332.759,70
do správy příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace,
Pivovarská 28, 440 01 Louny, IČ: 00360716.
20.
Usnesení č. 58/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhla sí
s předáním zařizovacích předmětů, a to:

Pozice

1

2

3

Typ zařízení - popis

ks

cena bez
DPH

cena vč.
DPH

Kombinovaný sporák s el. troubou-SPE 40A, v.č.
1
27353/07
spotřeba plynu 1,8m3/hod; 400V / 4 kW, 900x900x900;
přívody pod přístrojem

62 910,40
Kč

74 863
Kč

Kombinovaný sporák s el. troubou-SPE 40A, v.č.
1
27352/07
spotřeba plynu 1,8m3/hod; 400V / 4 kW, 900x900x900,
přívody pod přístrojem

62 910,40
Kč

74 863
Kč

1

124 308,80
Kč

147 927
Kč

1

43 120,00
Kč

51 313
Kč

1

319 513,60
Kč

380 221
Kč

El. smažící pánev 80, l-BR 80-98E, v.č. 1039
400V/ 9 kW; 900x900x900; přívod pod přístrojem

4

5

Celonerezový odsavač par vč. tukových filtrů a
odtok. ventilu
2000x1800x450; napojení na vzduchotechniku
El. konvektomat vč. podestavby a aut. změkčovače
RETIGO-DA 102 mod IS 1, v.č. 95590712
400V / 29,8 kW; 1200x900x1040; el., voda+odpad za
33

přístrojem

6

Kuchyňský robot 50 l vč. vozíku, mlýnku masa a
krouhače zeleniny-RM 50H, v.č. 050174
400V / 2 kW; 700x700x1300

1

Cenová rekapitulace

Pozice

1

Typ zařízení - popis

Nerez pracovní stůl policový vč. napouštěcí baterie,

134 288,00
Kč

159 803
Kč

747 051,20
Kč

888 991
Kč

ks

cena bez
DPH

cena vč.
DPH

1

16 788,80
Kč

19 979
Kč

1

16 615,20
Kč

19 772
Kč

1

20 720,00
Kč

24 657
Kč

1

18 340,00
Kč

21 825
Kč

1

18 205,60
Kč

21 665
Kč

1

4 956,00
Kč

5 898
Kč

1

5 180,00
Kč

6 164
Kč

1

11 132,80
Kč

13 248
Kč

1

21 268,80
Kč

25 310
Kč

1500x900x900; přívod vody pod stolem
2

Nerez pracovní stůl policový vč. 2 zásuvek
1250x900x900

3

4

Celonerezový odsavač par vč. tukových filtrů a
odtok. ventilu
1200x1100x450; napojení na vzduchotechniku
Nerez pracovní stůl policový vč. 3 zásuvek
1400x800x850

5

6

Nerez pracovní stůl policový vč. dřezu 400x500x250
vlevo
1500x800x850; baterie T+S voda a odpad 40cm od
podlahy
Celonerezová police
1400x300

7

Celonerezová police
1500x300

8

Celonerezový regál 4-policový
1000x500x1850

9

Pojízdný režon na talíře 12O tal.-OTP 2, v.č.
28502239
34

230V/2 kW, zásuvka
10

11

Celonerezový odsavač par vč. tukových filtrů a
odtok. ventilu
2000x700x450; napojení na vzduchotechniku

Celonerezová police

1

26 096,00
Kč

31 054
Kč

1

6 188,00
Kč

7 364
Kč

1

22 736,00
Kč

27 056
Kč

24 628,80
Kč

29 308
Kč

1900x300
12

Nerez pracovní stůl policový vč. dřezu 400x400x250
2000x700x850; baterie T+S voda a odpad 40cm od
podlahy

13

Kombinovaná výlevka s umyvadlem celonerezovásensor. Ovládání
T+S voda + odpad 10cm od podlahy

14

Sada Gastronádob ke konvektomatu

1

35 840,00
Kč

42 650
Kč

15

Celonerezová výdejní stěna vč. hygienické zábrany
napevno zabudovaná

1

34 944,00
Kč

41 583
Kč

337 532
283 640,00
Kč Kč

Cenová rekapitulace

do správy příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří,
Chomutovská 459, příspěvková organizace, IČ: 47792931.
21.
Usnesení č. 59/119R/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 Space+monitor,
klávesnice, myš
DB5027
1999
23.867,0,počítač Pentium III + přísl.
DB5026
2003
21.373,18
0,počítač Pentium III + přísl.
+ monitor
DB2045
2003
21.047,44
0,z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov ,,ZEMĚ DĚTÍ“ a Školní jídelna
Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace, IČ: 00412058
22.
Usnesení č. 60/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
35

souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
ZC (Kč)
pec elektrická třítroubová
859
1994
55.454,0,kopírka MINOLTA
1910
1997
39.650,0,kuchyňský robot RE 22
951
1995
106.542,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková organizace Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, IČ: 00080195
23.
Usnesení č. 61/119R/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)
tiskárna EPSON LQ1070 CS I000000061 1994
20.992,40
0,z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22,
příspěvková organizace, IČ:445 554 23
24.
Usnesení č. 62/119R/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)
videokamera SONY
ZP 130071
1993
36998,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
škola zdravotnická, Teplice, Kapelní 2, příspěvková organizace, IČ:00673561
25.
Usnesení č. 63/119R/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)
osciloskop 81-122 A/1
7870802
1989
78.500,0,generátor PGS 21
7870801
1989
62.000,0,polyskop
7870803
1989
59.900,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chomutov,
Pražská 702, příspěvková organizace, IČ:18383696
26.
Usnesení č. 64/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
36

s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
ZC (Kč)
šlehač,hnětač univerzální
robot
00021
1992
35.000,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola Děčín XXXI, Vítězství 194, Děčín
XXXI - Křešice, příspěvková organizace, IČ: 47274671
27.
Usnesení č. 65/119R/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)
pila kotoučová FCT
4519009
1987
45.505.,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov,
Na Průhoně 4800, příspěvková organizace, IČ: 41324641
28.
Usnesení č. 66/119R/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)
traktor FUTURA+ převodovka 52/41/98B
1998
56.040.,-

ZC (Kč)
0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Správa sociálních služeb Chomutov,příspěvková
organizace, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, IČ: 46789910
29.
Usnesení č. 67/119R/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 P 120 Server
12
1996
76.605,40
počítač 486/133 Brave
13
1996
35.599,počítač Pentium 233 MHz
20
1994
30.403,počítač Celeron 400 ATX
31
1999
49.992,70

ZC (Kč)
0,0,0,0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb, příspěvková
organizace, Alejní 12, 415 01 Teplice, IČ: 00524646
30.
Usnesení č. 68/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
37

souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
Kopírka RICOH FT 2012
22-00/7
1995
29.775,Internet+PC1+16xmodem
US Robotic
22-01/318
1991
594.569,Telefax Panasonic
22-00/193
1993
21.530,Kopírka UTAX C 307
22-00/68
1995
189.377,PC Intel 486 SX2
22-00/40
1996
39.757,Vysavač VORWERK
22-00/164
1994
26.800,Přístroj promítací AUTOMAT 22-00/155
1996
21.430,PC Compaq
22-00/196
1998
53.919,Notebook Echos Olivetti
22-00/86
1997
76.968,-

ZC (Kč)
0,0,0,0,0,0,0,0,0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Pedagogicko - psychologická poradna Ústeckého
kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková
organizace, IČ: 61515809
31.
Usnesení č. 69/119R/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)
Počítačová sestava
PENTIUM 133 90/B
5-402-21
1996
34.039,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích příspěvková organizace, 412 01 Litoměřice, Michalská č.7,
IČ: 083259
32.
Usnesení č. 70/119R/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)
PC AMD 900
241-0017
2001
39.992,0,Multigraf plotter
234-0031
1997
86.100,0,Notebook
202-0029
1996
56.852,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební a Obchodní
akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace, IČ: 61342637
33.
Usnesení č. 71/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
38

s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
PC Astra+monitor 17 ADI
74
2001
31.732,20
PC Astra+ monitor 15ADI
4061
2001
28.499,20
PC Astra+ monitor 15 ADI
4064
2001
32.141,PC Astra+ monitor 15 ADI
4108
2001
28.499,20
PC + příslušenství
I-139
2001
40.113,60
PC –prac.stanice ASTRA
I-46
2000
31.207,60
PC –prac.stanice ASTRA
I-143
2000
31.207,60

ZC (Kč)
0,0,0,0,0,0,0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22,
příspěvková organizace, IČ:445 554 23
34.
Usnesení č. 72/119R/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)
Kopírovací stroj AGFA X-75 0177
1998
52.911,40
0,z účetní evidence příspěvkové organizace Obchodní akademie, Žatec, Studentská 1354,
příspěvková organizace, IČ: 61357294
35.
Usnesení č. 73/119R/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 AC Mediapro vč.přísl. 4030028
1996
34.157,počítač AC Basic 575 D
vč. příslušenství
4030030
1996
24.329,počítač AC Basic 575 D
vč. příslušenství
4030031
1996
24.329,počítač AC Basic 575 D
vč. příslušenství
4030033
1996
24.329,počítač AC Basic 575 D
vč. příslušenství
4030034
1996
24.329,počítač AC Basic 575 D
vč. příslušenství
4030036
1996
24.329,počítač AC Basic 575 D
vč. příslušenství
4030038
1996
24.329,počítač AC Basic 575 D
vč. příslušenství
4030040
1996
24.329,počítač AC Basic 575 D
vč. příslušenství
4030042
1996
24.329,počítač AC Basic 575 D
vč. příslušenství
4030043
1996
24.329,televizor barevný – okruh
6080122
1987
22.313,39

ZC (Kč)
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-

televizor barevný – okruh

6080121

1987

22.313,-

0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chomutov,
Pražská 702, příspěvková organizace, IČ:18383696
36.
Usnesení č. 74/119R/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)
Počítačová sestava
550
1995
38.174,0,Sada Breezenet+aria+držák
120403911
2003
21.777,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Domov důchodců Dubí příspěvková organizace
417 01 Dubí ,Na Výšině 494, IČ:63787849
37.
Usnesení č. 75/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv.č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC(Kč)
interaktivní tabule
AUT-F 39
2007
36.578,20
36.578,20
interaktivní tabule
AUT-F 40
2007
36.578,20
36.578,20
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, příspěvková
organizace, Čsl. Mládeže 5/9, Děčín, IČ: 00673781
2. s převodem a prodejem movitého majetku, a to:
název
inv.č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC(Kč)
interaktivní tabule
AUT-F 39
2007
36.578,20
36.578,20
příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, příspěvková
organizace, Turnov, IČ: 00581071.
3. s převodem a prodejem movitého majetku, a to:
název
inv.č.
rok.poř.
PC ( Kč)
ZC(Kč)
interaktivní tabule
AUT-F 40
2007
36.578,20
36.578,20
příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Trutnov, Procházkova 303, Trutnov, IČ: 13582968.
38.
Usnesení č. 76/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o zřízení věcného břemene k nemovitosti, a to: pozemek p. p. č. 1596, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: manipulační plocha, 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 ve prospěch budovy č. p. 25 na pozemku st. p.
č. 311/1 a budovy bez čp/če na pozemku st. p. č. 311/4. Oprávněný: Ing. Petr Sukdol,
40

bytem: Bezručova 790/5, Děčín, Děčín IV-Podmokly, 405 02, 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 chůze a
právo jízdy přes výše uvedený pozemek, to vše bezúplatně.
Pozemek p. č. 1596 je svěřen do správy příspěvkové organizace Střední škola řemesel a
služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČ: 00556807.
39.
Usnesení č. 77/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4005/2008/LN k pozemku p.č.
452/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Koštice
v k.ú. Vojnice u Koštic zapsaného na LV č. 522 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2465 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 „Koštice, Vojnice 10-volné NN, Jan Zíta, č. IV-124002882/001“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav
a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 67-4/2008 ze dne
11.2.2008, který je nedílnou součástí této smlouvy.Věcné břemeno dle této smlouvy bylo
zřízeno včetně DPH 19% za jednorázovou úhradu v částce 3.599,80 Kč. Výše jednorázové
úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 23.11.2007.

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, jejíž
předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

40.
Usnesení č. 78/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4043/2008/LN
k pozemku p.č. 662, 655/2, 655/4 a 703/1, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Zbrašín v k.ú. Zbrašín, zapsaných na LV č. 417 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22936,
III/22938 a III/22937 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného:
Obec Zbrašín, Zbrašín 23, Louny, PSČ 440 01, IČ 556491, zastoupeného Radkem Tarabou,
starostou. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Zbrašín-veřejné osvětlení a místní
rozhlas“, 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)

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 smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
41.
Usnesení č. 79/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2042/2008/CV
k pozemku p.p.č. 587 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Veliká Ves v k.ú. Veliká Ves, zapsaného na LV č. 233 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22410 na tomto pozemku
umístěného ve prospěch budoucího oprávněného: Robert Hegenbart, Podlesice 10,
Podbořany, PSČ 441 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Podlesice-vodovodní a
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

42.
Usnesení č. 80/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2041/2008/CV
k pozemku p.č. 587 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Veliká Ves v k.ú. Veliká Ves, zapsaného na LV č. 233 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22410 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Jaroslava a Petr Schlöglovi, Na Podlesí
1420, Kadaň, PSČ 432 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Podlesice-vodovodní a
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

43.
Usnesení č. 81/119R/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/4047/2008/LN
k pozemku p.p.č. 895/1 a 896 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Jimlín v k.ú. Jimlín, zapsaných na LV č. 571 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/225 a III/22545 na těchto
pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Jan Grund a Michaela
Kondrová, Jimlín 127, Jimlín, PSČ 440 01. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „JimlínRD na parc. č. 323/1-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 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

44.
Usnesení č. 82/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4046/2008/LN
k pozemku p.p.č. 4096/1 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: Luboš a Jana Koubkovi, Žižkova 112,
Lenešice, PSČ 439 23, Zbyněk a Daniela Henzlovi, Bezručova 18, Veltěže, Louny, PSČ 440
01, Roman Průcha, Dlouhá 86, Lenešice, PSČ 439 23 a Milan Kundela, 5. května 445,
Dobroměřice, Louny, PSČ 440 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rozšíření kanalizačního
řadu-parcely pro RD v Lenešicích“, 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

45.
Usnesení č. 83/119R/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/4041/2008/LN
k pozemku p.p.č. 198/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Podbořany v k.ú. Podbořany, zapsaného na LV č. 2133 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace č. II/224 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: A+R s.r.o., Jirny 353, PSČ 250
90, IČ: 26746000, zastoupeného Klausem Schneiderem a Ing. Pavlem Kebískem, jednateli
společnosti. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Penny market Podbořany-přípojka
splaškové kanalizace“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětnou
nemovitost 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

46.
Usnesení č. 84/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4045/2008/LN
k pozemku p.č. 1114, 1120, 1116 a 1156 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Peruc v k.ú. Černochov zapsaných na LV č. 254 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/23741,
III/23742 a III/23744 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného:
Městys Peruc, Oldřichova 49, Peruc, PSČ 439 07, IČ: 00265331, zastoupeného Antonínem
Lancem, starostou.. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Černochov-rekonstrukce VO a MR“
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

47.
Usnesení č. 85/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4042/2008/LN
k pozemku p.č. 511 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zbořeniště, způsob
ochrany: 2, obec Libčeves v k.ú. Charvatce u Loun zapsaného na LV č. 62 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/2498 na tomto
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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-Libčeves-Charvatce
p.p.č. 59/2, kabel NN, Zbyněk Parkman, č. IV-12-4004734“ 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

48.
Usnesení č. 86/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6009/2008/UL k pozemku p.č.
1506/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Duchcov v k.ú. Duchcov, zapsaného na LV č. 1757 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. II/254 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch oprávněného: SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ:
27295567, zastoupeného Ing. Jiřím Ježkem a Ing. Miroslavem Hromádkou. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Oprava STL plynovodu Duchcov-ul. Zelenkova, Jungmanova, č. stavby
910000003199“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 1768-27/2008 ze
dne 27.3.2008, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo
zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce 5.950,-Kč. Výše jednorázové
úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 28.4.2008.

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, jejíž
předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

49.
Usnesení č. 87/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6008/2008/UL k pozemku p.č.
924/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Ústí nad
Labem v k.ú. Předlice zapsaného na LV č. 490 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. II/253 na tomto pozemku umístěném
ve prospěch oprávněného: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., v zastoupení společnosti
ELTODO EG, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4-Lhotka, PSČ 142 01, IČ: 45274517,
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zastoupeného Ing. Evženem Predigerem. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Elektronické
mýto D8-70,49 km-datová přípojka“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 643-60/2007 ze dne 10.12.2007, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce
1.487,50 Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
28.4.2008.
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, jejíž
předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

50.
Usnesení č. 88/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4044/2008/LN
k pozemku p.č. 1114, 1120, 1116 a 1156 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Peruc v k.ú. Černochov zapsaných na LV č. 254 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/23741,
III/23742 a III/23744 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 Inženýring Louny. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Černochov-rekonstrukce NN I. etapa (IE 12-4001437)“ 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

51.
Usnesení č. 89/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6038/2008/UL
k pozemku p.č. 1337/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Žďárek v k.ú. Knínice u Libouchce zapsaného na LV č. 49 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. II/528 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího 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 „Základnová stanice GSM Ústí-Žďárek 2, přípojka NN“
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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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

52.
Usnesení č. 90/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3063/2008/LT
k pozemku p.č. 483/7 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Brňany v k.ú. Brňany zapsaného na LV č. 507 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2474 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 „IV-12-4005101-LT, Brňany - kNN
přip. p.p.č. 365/2 a 24/3“ 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

53.
Usnesení č. 91/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1017/2008/DC
k pozemku p.č. 1229/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Děčín v k.ú. Prostřední Žleb zapsaného na LV č. 543 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/25852 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Jiří Zeman, Drážďanská 46, Děčín XVIIJalůvčí, PSČ 405 02. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Kanalizační přípojka pro RD čp. 46Jalůvčí 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%.
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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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

54.
Usnesení č. 92/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3062/2008/LT
k pozemku p.č. 1079/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Žabovřesky nad Ohří v k.ú. Žabovřesky nad Ohří zapsaného na LV č. 541 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
II/246 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Pavla
Svobodová, Marek Markant, Poplužní 382, Budyně nad Ohří, PSČ 411 18. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Žabovřesky nad Ohří-výstavba RD na p.p.č. 603/1, napojení
na IS“ 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

55.
Usnesení č. 93/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2040/2008/CV
k pozemku p.č. 2850 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 II/224 umístěném ve prospěch
budoucího oprávněného: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň, PSČ 432 01, IČ:
00261912, zastoupeného PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Kadaň-rozšíření veřejného osvětlení v ul. Rokelská“ 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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56.
Usnesení č. 94/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4039/2008/LN
k pozemku p.č. 876/1, 876/5 a 843 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: 0, obec Petrohrad v k.ú. Petrohrad zapsaných na LV č. 215 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci III/2243
umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Petrohrad, Petrohrad 146,
Petrohrad, PSČ 439 85, IČ: 00480975, zastoupeného Janem Rittrem, starostou. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Kanalizace Petrohrad – II. etapa výstavby“ 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

57.
Usnesení č. 95/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2039/2008/CV
k pozemku p.č. 1179 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Výsluní v k.ú. Volyně u Výsluní zapsaného na LV č. 217 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22319 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Iva Blažková, J. Skupy 2281/81, Most,
PSČ 434 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Volyně u Výsluní-kanalizační
přípojka k rekreačnímu objektu“ 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

58.
Usnesení č. 96/119R/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/4038/2008/LN
k pozemku p.č. 255 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Žatec v k.ú. Milčeves zapsaného na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22721 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 „Milčeves 43, kabel NN a AES, Realitní kancelář RENO, č.
IV-12-4005059“ 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

59.
Usnesení č. 97/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4040/2008/LN
k pozemku p.č. 6850/4 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. III/22525 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 „Žatec, Chomutovská-DTS, VN a NN pro p.p.č. 1652/1 a 3,
č. IV-12-4004443“ 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

60.
Usnesení č. 98/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6037/2008/UL
k pozemku p.č. 143/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
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0, obec Chlumec v k.ú. Chlumec u Chabařovic zapsaného na LV č. 364 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/01321 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 „Chlumec-140 nových
bytů, kabel NN mezi SR 522 a R 4 (IV-12-4005277)“ 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)

zmocňuje
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

61.
Usnesení č. 99/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1016/2008/DC
k pozemku p.č. 1600/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Ludvíkovice v k.ú. Ludvíkovice zapsaného na LV č. 198 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/25854
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 „Kabelové vedení VN,
nová DTS-Ludvíkovice“ 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)

zmocňuje
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

62.
Usnesení č. 100/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1015/2008/DC
k pozemku p.č. 950/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Malšovice v k.ú. Malšovice zapsaného na LV č. 147 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/25378 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
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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 „Kabelové vedení DC Malšovice-59
RD, DTS, VN a 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)

zmocňuje
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

63.
Usnesení č. 101/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4048/2008/LN
k pozemku p.č. 932/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Podbořanský Rohozec v k.ú. Podbořanský Rohozec zapsaného na LV č. 71 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. II/221 na
tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Píšťalka s.r.o., U mlýna
2385/13, Praha -Záběhlice, PSČ 141 00, IČ 26510031, zastoupeného Tomášem Vlkem,
jednatel společnosti. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rekonstrukce objektu bývalé školyPodbořanský Rohozec, vodovodní a kanalizační přípojka vč. 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)

zmocňuje
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

64.
Usnesení č. 102/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4051/2008/LN
k pozemku p.č. 720 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Louny v k.ú. Nečichy zapsaného na LV č. 152 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2461 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Richard Scholz, SNP 2652/22, Most, PSČ 434 01.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „RD na parc. č. 96, Nečichy-kanalizační přípojka + ČOV“
jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
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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)

zmocňuje
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

65.
Usnesení č. 103/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3068/2008/LT
k pozemku p.č. 4217 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
menší chráněné území, obec Roudnice nad Labem v k.ú. Roudnice nad Labem zapsaného
na LV č. 2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. III/24047 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího
oprávněného: Barbora Petráková, Jaroslav Kalík, Alej 17. listopadu 1572, Roudnice nad
Labem, PSČ 413 01 a V uličkách 2504, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Roudnice nad Labem - st.p.č. 3540, st.p.č. 3544, st.p.č. 3547-vybudování
STL plynovodu a plynovodních přípojek“ 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)

zmocňuje
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

66.
Usnesení č. 104/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2017/2008/CV k pozemku p.č.
200/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Klíny
v k.ú. Rašice u Litvínova zapsaného na LV č. 218 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. II/271 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. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Oprava kabelu VN 22 kV Klíny-Sedlo-H.Ves - Šumná“, jakož i vstup
(vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 130-321/2007 ze dne 8.2.2008, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za
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jednorázovou úhradu v částce 1.666,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 15.5.2007.
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, jejíž
předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

67.
Usnesení č. 105/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4006/2008/LN k pozemku p.č.
1080/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Chožov v k.ú. Třtěno zapsaného na LV č. 102 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2491 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ
149 00, IČ: 6449681, zastoupeného Ing. Jiřím Fikerem. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Sítě 45047-Louny - Roudnice nad Labem - Třtěno“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 74-593/2007 ze dne 14.2.2008, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou
úhradu v částce 4.581,50 Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu
ze dne 17.10.2006.

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, jejíž
předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

68.
Usnesení č. 106/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3009/2008/LT k pozemku p.č.
474/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Štětí
v k.ú. Štětí I zapsaného na LV č. 1552 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/26121 na tomto pozemku umístěném ve prospěch
oprávněného: Město Štětí, Mírové náměstí 163, Štětí, PSČ 411 08, IČ: 00264466,
zastoupeného Ing. Zdeňkou Rulíškovou, starostkou. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Štětívýstavba infrastruktury pro 20 RD ve Štětí-vodovod a kanalizace“, jakož i vstup (vjezd)
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 1326-562/2008 ze dne 22.4.2008, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za
jednorázovou úhradu v částce 75.089,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 27.9.2007.
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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, jejíž
předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

69.
Usnesení č. 107/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3006/2008/LT k pozemku p.č.
223/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Lovosice v k.ú. Lovosice zapsaného na LV č. 484 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/00817 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch oprávněného: Telefónica O2 Czech Republic a.s. v zastoupení společnosti
ELTODO EG, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4-Lhotka, PSČ 142 01, IČ: 45274517,
zastoupeného Ing. Evženem Predigerem. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „D08-48-R-0elektronické mýto-datová přípojka pro portál elektronického mýta D8-48 km“, jakož i
vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení,
to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 353-20/2007 ze dne 17.9.2007, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za
jednorázovou úhradu v částce 6.247,50 Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 31.5.2007.

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, jejíž
předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

70.
Usnesení č. 108/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3008/2008/LT k pozemku p.č.
474/1 a 1152 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Štětí v k.ú. Štětí I zapsaných na LV č. 1552 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/26121 na těchto pozemcích umístěných
ve prospěch oprávněného: Telefónica O2, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle,
PSČ 140 22, IČ: 60193336, zastoupeného Miroslavem Bednářem, supervisor pro plánování a
rozvoj infrastruktury. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „J-073-2-7184, Štětí 20 RD, ÚPS“,
jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 1320-536/2008 ze dne 25.3.2008, který je
nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19%
DPH za jednorázovou úhradu v částce 4.902,80 Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 15.5.2008.
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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, jejíž
předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

71.
Usnesení č. 109/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3007/2008/LT k pozemku p.č. 535
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Lhotka nad Labemí v k.ú. Lhotka nad Labem zapsaného na LV č. 186 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24713 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 „Malé Žernosekykabelizace sítě NN“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. M422-268/2005,
L183-268/2005 ze dne 5.12.2005, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno
dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce 59,50 Kč.
Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 14.5.2008.

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, jejíž
předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

72.
Usnesení č. 110/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3067/2008/LT
k pozemku p.č. 4217 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
menší chráněné území, obec Roudnice nad Labem v k.ú. Roudnice nad Labem zapsaného
na LV č. 2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. III/24047 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího
oprávněného: Barbora Petráková, Jaroslav Kalík, Alej 17. listopadu 1572, Roudnice nad
Labem, PSČ 413 01 a V uličkách 2504, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Roudnice nad Labem - st.p.č. 3540-vestavba autodílny a bytu, napojení
na IS (vodovodní, kanalizační, NN 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)

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 smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
73.
Usnesení č. 111/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4049/2008/LN
k pozemku p.č. PK 857/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Malšovice v k.ú. Líšťany zapsaného na LV č. 337 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22939 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 „Líšťany III. etapa rekonstrukce NN,
č. IE-12-4001810“ 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)

zmocňuje
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

74.
Usnesení č. 112/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4050/2008/LN
k pozemku p.č. PK 852 a 812/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Líšťany v k.ú. Líšťany zapsaných na LV č. 337 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/229 a III/22929 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 „Líšťany IV. etapa
rekonstrukce NN, č. IE-12-4001811“ 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)

zmocňuje
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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75.
Usnesení č. 113/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3064/2008/LT
k pozemku p.č. 1299 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Hlinná v k.ú. Tlučeň zapsaného na LV č. 310 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 Inženýrink Louny. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „IE-12-4001034Kundratice-rekonstrukce sítě 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)

zmocňuje
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

76.
Usnesení č. 114/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3065/2008/LT
k pozemku p.č. 752 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Lkáň v k.ú. Lkáň zapsaného na LV č. 112 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23752 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 „IV-12-4005393-LT, Lkáň-kabel NN, přípojka pro p.p.č.
391/2 (Luděk Rukavička)“ 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)

zmocňuje
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

77.
Usnesení č. 115/119R/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/3066/2008/LT
k pozemku p.č. 2693/9 a 2694 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Hoštka v k.ú. Hoštka u Roudnice nad Labem zapsaných na LV č. 614 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/26117 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
„IE-12-4001686-LT, Hoštka-NN kabelizace 1. etapa“ 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)

zmocňuje
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

78.
Usnesení č. 116/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1009/2008/DC
k pozemku p.č. 6517/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Jiříkov v k.ú. Filipov u Jiříkova zapsaného na LV č. 972 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. III/26329 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 „DC-Jiříkov, ul. Filipovská-To&Mi
s.r.o.-přeložka 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)

zmocňuje
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

79.
Usnesení č. 117/119R/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/1011/2008/DC
k pozemku p.č. 2542/1 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/263 a dále
k pozemku p.č. 1160 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Česká Kamenice v k.ú. Dolní Kamenice zapsaného na LV č.
34 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č.
II/263 na těchto pozemcích umístěných 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
„Česká Kamenice, Huníkov-rekonstrukce sítě 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)

zmocňuje
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

80.
Usnesení č. 118/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1020/2008/DC
k pozemku p.č. 551 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Děčín v k.ú. Vilsnice zapsaného na LV č. 230 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín 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 „Děčín, Třešňová ul.-kabelizace 1. část“ 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)

zmocňuje
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

81.
Usnesení č. 119/119R/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/2043/2008/CV
k pozemku p.č. 337 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Radonice v k.ú. Radonice u Kadaně zapsaného na LV č. 219 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci III/19810 a dále
k pozemku p.č. 31 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Radonice v k.ú. Vintířov u Radonic zapsaného na LV č. 157 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci III/19810 na těchto pozemcích
umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Radonice, Radonice čp. 1,
Radonice, PSČ 431 55, IČ 00262111, zastoupeného Věrou Vernerovou, starostkou. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Radonice-rozšíření veřejného osvětlení v obci“ 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)

zmocňuje
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

82.
Usnesení č. 120/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1019/2008/DC
k pozemku p.č. 4740/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Varnsdorf v k.ú. Varnsdorf zapsaného na LV č. 3278 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci II/264 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470,
Varnsdorf, PSČ 407 47, IČ 00261718, zastoupeného Ing. Josefem Poláčkem, starostou.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Dešťová kanalizace, lokalita Pěnkavčí vrch, Varnsdorf“
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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

83.
Usnesení č. 121/119R/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/1010/2008/DC
k pozemku p.č. 6517/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Jiříkov v k.ú. Filipov u Jiříkova zapsaného na LV č. 972 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci III/26329 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: To & Mi Vdf. spol. s r.o., Pražská 2951,
Varnsdorf, PSČ 407 47, IČ 44567677, zastoupeného Ing. Petrem Ježkem, jednatelem
společnosti. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Inženýrské sítě pro čerpací stanici
pohonných hmot na p.p.č. 5149/2 v k.ú. Filipov u Jiříkova“ 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

84.
Usnesení č. 122/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1018/2008/DC
k pozemku p.č. 2542/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Česká Kamenice v k.ú. Česká Kamenice zapsaného na LV č. 34 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci II/263 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Dana Stínilová, Nerudova 249, Česká
Kamenice, PSČ 407 21. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Vodovodní přípojka pro
RD p.p.č. 532 v k.ú. Česká 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

85.
Usnesení č. 123/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1003/2008/DC k pozemku p.č. 8168
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Varnsdorf
v k.ú. Varnsdorf zapsaného na LV č. 3278 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk a MK na tomto pozemku umístěném ve prospěch
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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 „Varnsdorf, Nemocniční 1255/2 rozšíření NN“, jakož i vstup
(vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 3606-403/2007 ze dne 5.12.2007, 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 21.5.2008.
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, jejíž
předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

86.
Usnesení č. 124/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1002/2008/DC k pozemku p.č.
2926/1 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 II/263 na tomto pozemku umístěném 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 „Kabelové vedení NN, Rumburk-Jiříkovská-p.p.č. 775/2-p.
Děd“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 3606-403/2007 ze dne 5.12.2007,
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 21.5.2008.

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, jejíž
předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

87.
Usnesení č. 125/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1021/2008/DC
k pozemku p.č. 44/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Boletice nad Labem v k.ú. Boletice nad Labem zapsaného na
LV č. 945 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci
II/261 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
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Nedbalem, vedoucí oddělení Inženýrink Děčín. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Nebočady, p.p.č. 34/6, kabel NN, pí. Změková“ 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

88.
Usnesení č. 126/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2046/2008/CV
k pozemku p.č. 753/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Březno u Chomutova v k.ú. Březno u Chomutova zapsaného na LV č. 659 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci II/568
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 „Březno-kabel NN pro
RD, p. Hruška“ 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

89.
Usnesení č. 127/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2045/2008/CV
k pozemku p.č. 859 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Klášterec nad Ohří v k.ú. Vernéřov zapsaného na LV č. 155 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci II/568 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10,
PSČ 101 52, IČ: 25702556 zastoupeného Ing. Vladimírem Tošovským a Ing. Milanem
Kovaříkem. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Vernéřov-V461-el. připojení
větrných elektráren“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
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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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

90.
Usnesení č. 128/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2047/2008/CV
k pozemku p.č. 605 a 575 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Loučná pod Klínovcem v k.ú. Loučná pod Klínovcem zapsaných na LV č.
361 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci
II/219 a dále k
p.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 II/223
na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Město Loučná pod
Klínovcem, Loučná pod Klínovcem čp. 89, PSČ 431 91, IČ: 00831123 zastoupeného Ing.
Rostislavem Velkem, starostou. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Loučná pod Klínovcemplynofikace města“ 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

91.
Usnesení č. 129/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4052/2008/LN
k pozemku p.č. 1114 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Peruc v k.ú. Černochov zapsaného na LV č. 254 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci III/23741 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Irena Balogová, Zbraslavská 83, Dolní Břežany, PSČ
252 41. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Rodinný dům čp. 114 na parc. č. 152, Černochovvodovodní přípojka“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
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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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

92.
Usnesení č. 130/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4053/2008/LN
k pozemku p.č. 1372/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Peruc v k.ú. Radonice nad Ohří zapsaného na LV č. 582 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci III/2391 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Jaroslava Kaplanová, Poupětova 13/20,
Praha 7-Holešovice, PSČ 170 00. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Vodovodní přípojka pro
parcelu č. 828, Radonice nad Ohří“ 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

93.
Usnesení č. 131/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2044/2008/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 III/2528 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Josef Hošek, Studentská 1285,
Jirkov, PSČ 431 13. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Červený Hrádek-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
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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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
94.
Usnesení č. 132/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2048/2008/CV
k pozemku p.č. 570 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Veliká Ves v k.ú. Veliká Ves zapsaného na LV č. 233 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci III/22414 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Juraj a Vladimíra Fehárovi, Vitčice čp.
27, Podbořany, PSČ 441 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Vitčice-vodovodní
přípojka pro RD č. 27, Vitčice“ 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, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

95.
Usnesení č. 133/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
informaci znalce Dr. Ing. Jaroslava Bašuse ohledně tržního ocenění pozemku p. č. 226/2
v k. ú. Lobendava.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, jednat se zájemcem o kupní ceně
ve výši 35,- Kč/m2.
Termín: 31. 8. 2008

96.
Usnesení č. 134/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Litoměřice,
se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 00263958, část stavby „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“, a to:
- stavební objekt SO 106.1 cyklistická stezka (k.ú. Litoměřice)
- stavební objekt SO 106.2 cyklistická stezka (k.ú. Mlékojedy)
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- stavební objekt SO 107.1 chodník pro pěší (k.ú. Litoměřice)
- stavební objekt SO 107.2 chodník pro pěší (k.ú. Mlékojedy)
- stavební objekt SO 406 prodloužení veřejného osvětlení - most
- stavební objekt SO 410/1 veřejné osvětlení komunikace 1.etepa
- stavební objekt SO 412 přeložka veřejného osvětlení v ul. Žernosecká
vše umístěné v obci Lovosice, k.ú. Prosmyky a v obci Litoměřice, k.ú. Litoměřice
v souhrnné hodnotě cca 2,265 mil. Kč včetně DPH.
97.
Usnesení č. 135/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Lovosice, se
sídlem Školní 2, Lovosice, PSČ 410 30, IČ: 00263991, část stavby „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“, a to:
- stavební objekt SO 103 napojení Prosmyky
- stavební objekt SO 105.1 doprovodná komunikace (k.ú. Prosmyky)
vše umístěné v obci Lovosice, k.ú. Prosmyky, v souhrnné hodnotě cca 18,3 mil. Kč včetně
DPH.
98.
Usnesení č. 136/119R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru výpůjčky nemovitosti ve vlastnictví Ústeckého kraje, 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 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.
Usnesení č. 137/119R/2008
Krajská majetková, p.o. – mimořádná odměna
Rada Ústeckého kraje po projednání
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 ustanovením § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů odměnu Ing. Miluši Srbkové, ředitelce Krajské majetkové,
Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, příspěvkové organizace za úspěšné plnění pracovních
úkolů dle přílohy předloženého materiálu.
B) ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení dle předloženého materiálu.
Termín: 31. 7. 2008
Usnesení č. 138/119R/2008
Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Dětský
domov a školní jídelna Tuchlov – oprava střechy a zpevnění ploch“
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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 „Dětský domov
a školní jídelna Tuchlov – oprava střechy a zpevnění ploch“. Práce budou provedeny na
základě projektové dokumentace zpracované firmou PS Projekty, spol. s. r. o., Revoluční
5, 415 01 Teplice.
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 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,
ne starší 90 dnů, 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) AQUA zemní práce s.r.o., Mlýnská 46, 435 42 Hamr - Litvínov, IČ: 25031562
2) North stav a. s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25045997
3) Stavební a obchodní společnost Most, spol. s r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice, IČ:
25014111

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. Ing. Zdeněk Teufl, investiční odbor
5. 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. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Vitalij Černecký, investiční odbor
5. Ing. Miroslav Vacek, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
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: 31. 7. 2008
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Usnesení č. 139/119R/2008
Výzva 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)

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 „Střední odborná
škola technická a zahradnická Lovosice – novostavba šaten a REKO sociálního zařízení
Vrbičany“. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované
firmou Projektová kancelář Štěpánek a spol., spol. s. r. o., Velká Dominikánská 10/129,
412 01 Litoměřice.
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 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,
ne starší 90 dnů, 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) STAVBY KÜHN s. r. o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1, IČ: 63144719
2) Stavební a obchodní společnost Most, spol. s r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice, IČ:
25014111
3) RRR spol. s r. o., 17. listopadu 5349,430 04 Chomutov, IČ: 25410946

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. Ing. Zdeněk Teufl, investiční odbor
5. 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. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Vitalij Černecký, investiční odbor
5. Ing. Miroslav Vacek, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
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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: 31. 7. 2008
Usnesení č. 140/119R/2008
Výzva k podání nabídky 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)

rozhodla
ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou
zakázku na dodatečné stavební práce "II/247 přivaděč k Průmyslové zóně Prosmyky I.
Část“ výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce a učinění výzvy k podání
cenové nabídky na dodatečné stavební práce sdružení dodavatelů: SMP CZ, a.s., Evropská
1692/37, 160 41 Praha 6, IČ: 45274932, DIČ:CZ45274932 a Stavby silnic a železnic, a.s.,
Národní třída 10, 113 19 Praha 1, IČ:45274924, DIČ: CZ45274924 a Metrostav a.s.,
Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915 s tím, že celkový
rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní zakázky

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. František Končel, vedoucí odd. veřejných zakázek investičního odboru
6. Ing. Ladislav Slavíček, investiční odbor
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
2. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
3. Ing. Zdeněk Halama, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje
investičního odboru
4. Ing. Petr Michálek, odbor dopravy a silničního hospodářství
5. Ing. Zdeněk Teufl, investiční odbor
6. Ivana Baierová, investiční odbor
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.
Termín: 20. 9. 2008
Usnesení č. 141/119R/2008
Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na
stavební práce „SPŠ Most – REKO elektroinstalace“
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhodla
1. 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 stavební
práce „SPŠ Most - REKO elektroinstalace“ práce budou provedeny na základě
projektové dokumentace zpracované ateliérem ARCH-CON s.r.o. Most.
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 90%, termín plnění od výzvy k převzetí
staveniště v týdnech 5%, poskytované záruky na celé dílo v měsících ode dne předání a
převzetí akce, nejvýše však 60 měsíců 5 %.
3. 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. 3 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 20 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 3 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na práce obdobného charakteru (výstavba či rekonstrukce elektroinstalací
apod.) a nejméně tři osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek
§ dle § 56 odst. 3 písmene c) zákona, s tím, že uchazeč doloží kopii maturitního
vysvědčení ze střední školy obor pozemní stavitelství, nebo kopii diplomu z vysoké
školy, obor pozemní stavitelství, nebo kopii osvědčení autorizovaného technika, inženýra
nebo stavitele v oboru pozemního stavitelství vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb., v platném znění.
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)
2)
3)
4)
5)

B)

ALFA TERM MOST a. s., Lomená 47, 434 00 Most, IČ: 64049591
HERKUL a.s., Mostecká 85, 434 01 Most – Vtelno, IČ: 25004638
JOEL s. r. o., Obchodní 3, 434 01 Most-Velebudice, IČ: 25019171
North stav a. s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25045997
Stavební a obchodní společnost Most, spol. s r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice, IČ:
25014111

jm enuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
Ing. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Jaroslav Kotlík, investiční odbor
Ing. František Felcman, ředitel 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. Slavomír Cába, zástupce ředitele PO
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: 20. 9. 2008
Usnesení č. 142/119R/2008
Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na
stavební práce „SOU technické Chomutov-výměna výplní otvorů“ ZMĚNA NÁZVU- Výzva k
podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "SOU technické
Chomutov - výměna výplní otvorů "
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 „SOU technické
Chomutov-výměna výplní otvorů“. Práce budou provedeny na základě projektové
dokumentace zpracované firmou SM-PROJEKT 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 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, ne starší 90 dnů,
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)
73

5. o zaslání výzev těmto dodavatelům:
1) ALFA TERM MOST a. s., Lomená 47, 434 00 Most, IČ: 64049591
2) FRK s. r. o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, doruč. Adresa: Průmyslová 10, 431 51
Klášterec nad Ohří, IČ: 61324817
3) Stavby holding cz a.s., Za Strahovem 2338/44a, 169 00, Praha 6 - Břevnov, IČ:
28232836
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. Stanislava Brabcová, investiční odbor
5. 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. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Pavla Schneiderová, investiční odbor
5. Ing. Miroslav Vacek, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
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: 15. 8. 2008
Usnesení č. 143/119R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SŠ
energetická a stavební Chomutov- strojník požární techniky- I. etapa- Školní ul.“
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 „SŠ energetická a stavební Chomutov – strojník požární
techniky – I. etapa – Školní ul.“ v rozsahu dle PD zpracované firmou Multitechnik - divize
II, spol. s r. o., Na Příkopech 1782, 430 01 Chomutov.
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 85%, termín plnění ode dne předání a převzetí staveniště
v týdnech 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však ve
výši 0,1 % z celkové nabídkové ceny včetně DPH 5%, délka poskytované záruky
v měsících, nejvýše však 60 měsíců 5 %.
1. 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
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–
–
§
§
-

§
-

-

B)

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 oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
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. 8 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 20
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 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 písmene c) zákona, s tím, že zájemce doloží kopii maturitního vysvědčení
ze střední školy stavebního směru obor pozemní stavitelství, nebo kopii diplomu z vysoké
školy, obor pozemní stavitelství, nebo kopii osvědčení autorizovaného technika, inženýra
nebo stavitele v oboru pozemního stavitelství vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992
Sb., v platném znění.
2. 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.
3. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3).
4. 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. Stanislava Brabcová, investiční odbor
5. Ing. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
6. Ing. Jan Mareš, ředitel PO
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. Vitalij Černecký, investiční odbor
5. Ing. Miroslav Vacek, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
6. Ing. Bohuslav Roll, zástupce ředitele PO
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.
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Termín: 18. 9. 2008
Usnesení č. 144/119R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13-Duchcov-Teplice, silnice II/254, I/13Hostomice-Kostomlaty- silnice II/258“
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 na
plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce komunikace v
úseku I/13- Duchcov - Teplice, silnice II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty –
silnice II/258“ v rozsahu dle PD zpracované firmou Báňské projekty Teplice a.s., a to
s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět.
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 předání a 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) až i) zákona způsobem dle § 53 odst. 2 zákona;
§ 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. 50 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 150 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 50 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby 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, vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb.v platném znění;
- dle § 56 odst. 4 zákona a tím, že zájemce předloží certifikát systému řízení jakosti
vydaný podle českých technických norem. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné
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4.

5.

6.
7.

B)

doklady vydané v členském státě Evropské unie, rovněž uzná jiné doklady o
rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
O stanovení objektivního kritéria dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu
zájemců, a to náhodný výběr losem podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona, ke kterému
budou všichni zájemci, kteří splnili kvalifikaci, přizváni.
O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve
výši 1.470.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost
do konce soutěžní lhůty. Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní
účet zadavatele č.: 2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené IS VZ
US, specifický symbol IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele
nejpozději den před termínem pro otevírání obálek s nabídkami.
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. Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
5. Ivana Baierová, 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. Zdeněk Halama, vedoucí oddělení investic a údržby majetku
investičního odboru
4. Ing. Petr Michálek, odbor dopravy a silničního hospodářství
5. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
6. Jaroslav Tačner, technický náměstek SÚS ÚK
7. zástupce KHK

kraje

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. 145/119R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký
kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13-Klášterec-Hradiště-Rusová, silnice II/224“
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 na
plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce komunikace v
úseku I/13- Klášterec – Hradiště - Rusová, silnice II/224“ v rozsahu dle PD
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2.
–
–
–
–
3.
§

§

§

§

4.

5.

zpracované firmou SM PROJEKT spol. s.r.o., a to s omezením počtu zájemců pro
účast v užším řízení na pět.
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 předání a 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 %.
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. 50 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 150 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 50 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby 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, vydaného ČKAIT podle zákona č.
360/1992 Sb.v platném znění;
- dle § 56 odst. 4 zákona a tím, že zájemce předloží certifikát systému řízení jakosti
vydaný podle českých technických norem. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné
doklady vydané v členském státě Evropské unie, rovněž uzná jiné doklady o
rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
O stanovení objektivního kritéria dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu
zájemců, a to náhodný výběr losem podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona, ke kterému
budou všichni zájemci, kteří splnili kvalifikaci, přizváni.
O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve
výši 1.130.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost
do konce soutěžní lhůty. Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní
účet zadavatele č.: 2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené IS VZ
US, specifický symbol IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele
nejpozději den před termínem pro otevírání obálek s nabídkami.
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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. Ivana Baierová, 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. Zdeněk Halama, vedoucí oddělení investic a údržby majetku
investičního odboru
4. Ing. Petr Michálek, odbor dopravy a silničního hospodářství
5. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
6. Jaroslav Tačner, technický náměstek SÚS ÚK
7. zástupce KHK

kraje

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: 31. 10. 2008
Usnesení č. 146/119R/2008
Vyhodnocení výzvy 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"
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 „Mateřská škola speciální, Ústí n.L., Malátova-výměna ZTI a UT-havarijní
stav“

B)

rozhodla
Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen “zákon“), o vyloučení uchazeče SKD Průmstav - stavby, a. s., Rooseveltova
1804/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25406523, 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 „Mateřská škola speciální, Ústí n.L., Malátova-výměna ZTI a UThavarijní stav“ dodavateli ISTAR s.r.o.., Drážďanská 37, 400 07 Ústí n. L., IČ: 41327331, a
to za podmínek:
Celková nabídková cena: 4 895 781,66 Kč bez DPH a 5 825 987,46 Kč s DPH
Termín plnění: 11 týdnů
Poskytované záruky: 36 měsíců
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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: 31. 7. 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. 7. 2008
Usnesení č. 147/119R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „VOŠ zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí n. L.- oprava výměníkové staniceMoskevská ul.“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „VOŠ zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí n. L.- oprava
výměníkové stanice- Moskevská ul.“

B)

rozhodla
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „VOŠ zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí n. L.- oprava
výměníkové stanice- Moskevská ul.“ dodavateli REPAM-UL, s. r. o., Špitálské nám. 12,
400 01 Ústí nad Labem, IČ 25476785, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 2 650 327,61 Kč bez DPH, 3 153 890 Kč s DPH
Termín plnění: 5 týdnů
Poskytované záruky: 36 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: 31. 7. 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. 7. 2008
Usnesení č. 148/119R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné
zakázky na stavební práce ,,SOU Podbořany – realizace úspor energie – výměna oken“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „SOU Podbořany
– realizace úspor energie – výměna oken“
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „SOU Podbořany
– realizace úspor energie – výměna oken“
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3. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky „SOU
Podbořany – realizace úspor energie – výměna oken“
B)

rozhodla
1. Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen “zákon“), o vyloučení uchazeče RI OKNA s.r.o., Úkolky
1055, 696 81 Bzenec, Provozovna: Kapitána Jaroše 711, 418 01 Bílina, IČ: 60724862
z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení, když dle § 53 ods. 1 písm. a), b)
chyběl výpis z evidence Rejstříku trestů, dle písmen c), d), e), f), g), h), i) uchazeč
nedoložil čestné prohlášení. Dále dle § 55 odst. 1 písm. a) chyběl doklad o pojištění, dle
písm. c) uchazeč nedoložil čestné prohlášení o výši obratu. Dále dle § 56 odst. 3 písm. a)
uchazeč nedoložil doklad o realizovaných zakázkách za posledních 5 let (2003-2007),
dle písm. c) nedoložil kopii maturitního vysvědčení. Nabídka nebyla zajištěna proti
manipulaci ( nebyla svázaná a zapečetěná).
Dále dle § 76 odst. 6 o vyloučení uchazeče PETROM STAVBY, s.r.o., U Habrovky
247/11, 140 00 Praha 4, Provozovna: Polní 1701, 432 01 Kadaň, IČ: 26769611. Uchazeč
při stanovení ceny chybně započítal náklady na montáž a demontáž původních oken a
veškerých zednických prací.
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky „SOU
Podbořany – realizace úspor energie – výměna oken“ uchazeči METALL QUATRO spol.
s r. o., Na vrátku 1254, 434 01 Most, Poštovní adresa: Vysoká Pec č.e. 2, 431 59 Vysoká
Pec a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 4 481 672,00 Kč bez DPH, 5 333 189,70 Kč včetně DPH
Doba realizace od předání staveniště: 8 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: 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. 149/119R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „DD Meziboří – výměna výtahů“
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 „DD Meziboří – výměna výtahů“

B)

rozhodla
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „DD Meziboří – výměna výtahů“ dodavateli ALFA TERM MOST a. s.,
Lomená 47, 434 00 Most, IČ: 64049591, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 3 868 006,00 Kč bez DPH
Termín plnění: 17 týdnů
Poskytované záruky: 36 měsíců
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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: 31. 7. 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. 7. 2008
Usnesení č. 150/119R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce ,,Gymnázium Kadaň – oprava střešního pláště“
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 „Gymnázium Kadaň – oprava střešního pláště“

B)

rozhodla
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Gymnázium Kadaň – oprava střešního pláště“ dodavateli FRK s. r. o.,
Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČ: 61324817, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 4 739 188,20 Kč bez DPH, 5 639 634,00 Kč s DPH
Termín plnění: 13 týdnů
Poskytované záruky: 48 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: 31. 7. 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. 7. 2008
Usnesení č. 151/119R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce ,,Centrum sociální pomoci Litoměřice – DD Milešov, dodatečná výměna ZTI – havárie“
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 „Centrum sociální pomoci Litoměřice – DD Milešov, dodatečná výměna ZTI
- havárie“

B)

rozhodla
Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen “zákon“), o vyloučení uchazeče Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16,
412 01 Litoměřice, IČ: 62743881, když dle § 53 odst. 1 písm. d) předložil špatné čestné
prohlášení a tím nesplnil podmínky požadované zadavatelem.
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Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Centrum sociální pomoci Litoměřice – DD Milešov, dodatečná výměna
ZTI - havárie“ dodavateli Stavební a obchodní společnost Most, spol. s r. o., Obrnice 10,
435 21 Obrnice, IČ: 25014111, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 4 941 678,00 Kč bez DPH, 5 386 430,00 Kč s DPH
Termín plnění: 26 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: 31. 7. 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. 7. 2008
Usnesení č. 152/119R/2008
Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Vyšší
odborná škola obalové techniky Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu DM“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Vyšší odborná
škola obalové techniky a Střední škola Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu DM“
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Vyšší odborná
škola obalové techniky a Střední škola Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu DM“

B)

rozhodla
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 užším
řízení.
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění o přidělení veřejné zakázky „Vyšší odborná škola obalové techniky a
Střední škola Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu DM“ uchazeči STAVBY KÜHN s.
r. o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1, IČ: 63144719, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 98 945 184,89 Kč bez DPH, 117 744 770,02 Kč včetně DPH
Termín plnění: 72 týdnů
Výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den: 117 744,00 Kč
Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 48 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: 31. 10. 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. 10. 2008
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Usnesení č. 153/119R/2008
Svěření rozhodování v oblasti uzavírání dohod o postoupení práv a povinností stavebníka
Rada Ústeckého kraje po projednání
svěřuje
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, v souladu s § 59 odst. 3 a 4 zákona č.
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o
uzavření dohod o postoupení práv a povinností stavebníka
Usnesení č. 154/119R/2008
Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti sociální a zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

stanoví
v souladu § 59 odstavce 1 písmene i) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě:
1.

plat dle přílohy předloženého materiálu Mgr. Dagmaře Hluché, ředitelce Domova
důchodců Šluknov, příspěvkové organizace, (platový výměr č. 2129/2008) s účinností
od 1. 7. 2008

2.

odměnu při dovršení 50 let věku
a. Bc. Ladislavu Henlínovi, řediteli Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové
organizace, ve výši uvedené v příloze předloženého materiálu
b. Mgr. Rostislavu Kolačevovi, řediteli Ústavu sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvkové organizace, ve výši uvedené v příloze
předloženého materiálu

B)

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k vydání platového výměru a stanovení odměn.
Termín: 20. 7. 2008

Usnesení č. 155/119R/2008
I. - Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje – Domov Důchodců Dubí,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Domova důchodců Dubí,
příspěvkové organizace, Na Výšině 494, 417 01 Dubí, Ing. Karla Prokopa, ke dni
předcházejícímu před dnem jmenování nového ředitele.
Usnesení č. 156/119R/2008
II. - Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované Ústeckým
krajem Domov Důchodců Dubí, příspěvková organizace, - výsledek
A) bere na vědom í
informaci o průběhu výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové
organizace zřizované Ústeckým krajem Domova důchodců Dubí, příspěvková organizace
B) jm enuje
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v souladu s § 59, odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů pana
Ing. Vladimíra Vopelku, nar. 15.10.1958
ředitelem příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace
Na Výšině 494, 417 01 Dubí
s účinností dnem 1.8.2008 a to na dobu určitou do 31.12.2008 se zkušební dobou v délce 3
měsíců ode dne jmenování
C) stanoví
v souladu s § 59 odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
plat Ing. Vladimíru Vopelkovi, řediteli Domova důchodců Dubí, příspěvková organizace
(platový výměr č. 2130/2008) s účinností od 1.8.2008
D) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit veškeré
potřebné kroky k realizaci části B) a C) tohoto usnesení, vč. dohledu nad řádným protokolárním
předáním funkce ředitele Domova důchodců Dubí, příspěvkové organizace
Termín: 11. 8. 2008
Usnesení č. 157/119R/2008
Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a
zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek pro
rok 2008 o částku 177 tis. Kč na celkový objem 177 tis. Kč pro Domov důchodců Dubí,
příspěvkovou organizaci.
Usnesení č. 158/119R/2008
Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
účast Mgr. Jany Galkové, zástupce Mgr. Ludmily Polívkové, notářky v Mostě, při
projednávání těchto bodů za účelem vyhotovení notářského zápisu o rozhodnutí jediného
akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče
3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627 dle bodu B) tohoto usnesení.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajská
zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
IČ:25488627 takto:
1. o změně stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s.
v rozsahu dle přílohy č. 12 tohoto usnesení
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2. o zvýšení základního kapitálu:
a) základní kapitál se zvyšuje o částku 864.087.000,-- Kč, a to upsáním nových akcií;
upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští;
b)

upsáno bude 864.087 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité
hodnotě 1.000,-- Kč. Emisní kurz akcií je stanoven takto:
-

pro 372.000 ks akcií splácených peněžitým vkladem je emisní kurz roven jejich
jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000,-- Kč,

-

pro 250.000 ks akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení pohledávky
se stanoví emisní kurz na částku 2.662,592,-- Kč za jednu akcii,

-

pro 242.087 ks akcií splácených nepeněžitým vkladem je emisní kurz roven jejich
jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000,-- Kč na jednu akcii;

c)

všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným
akcionářem, kterým je Ústecký kraj, a to uzavřením smlouvy o upisováním akcií se
společností Krajská zdravotní, a.s.;

d)

místem pro upisování akcií je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Lhůta pro upisování akcií činí 60 dnů ode dne
sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská
zdravotní, a.s., přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám,
neboť upisovatel je jediným akcionářem společnosti Krajská zdravotní, a.s., který toto
rozhodnutí činí;

e) emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým vkladem a nepeněžitým
vkladem, a to:
-

peněžitým vkladem ve výši 372.000.000,-- Kč na účet č. 2366292/0800 u České
spořitelny v Ústí nad Labem. Za tento peněžitý vklad bude upisovateli vydáno
372.000 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě
1.000,-- Kč;

-

peněžitým vkladem ve výši 665.648.000,-- Kč. Z této částky bude na základní
kapitál započítána částka 250.000.000,-- Kč, částka 415.648.000,-- Kč tvoří
emisní ážio. Jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlasí s tím, aby celý
emisní kurs všech nově vydávaných akcií na tuto část zvýšení základního
kapitálu, který činí 2.662,592,-- Kč na jednu akcii, byl splacen započtením
pohledávky jediného akcionáře za společností Krajská zdravotní, a.s. získané
smlouvou o postoupení pohledávky od organizace Krajské nemocnice,
příspěvková organizace ze dne 29. 4. 2008. Uvedená pohledávka jediného
akcionáře činí 665.648.000,-- Kč. Za tento peněžitý vklad bude upisovateli
vydáno 250.000 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité
hodnotě 1.000,-- Kč. Návrh smlouvy o započtení, projednaný a schválený RÚK,
je povinen předložit jediný akcionář představenstvu společnosti bezodkladně po
uzavření smlouvy o úpisu akcií, nejpozději do 20 dnů;

-

nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou:
•

věci nemovité – spoluvlastnický podíl v rozsahu 20/25:
Ø budova občanské vybavenosti bez čp./č.e. na pozemku p.č. 6171,
Ø pozemek p.č. 6171, o výměře 8406 m2, zastavěná plocha a
nádvoří,
vše v k.ú. Chomutov I, obec Chomutov, zapsáno u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov na LV č. 2316.
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Předmět této části nepeněžitého vkladu byl oceněn posudkem znalce Ing.
Vítězslava Veselého č. 7725-122/08 na částku 237.435.000,-- Kč.
•

věci movité:
Ø kotel 300 litrů parní 4 ks,
Ø kotel 150 litrů parní 2 ks,
Ø pánev 150 litrů plynová 2 ks,
Ø pánev 100 litrů plynová 2 ks,
Ø sporák plynový 4 hořáky,
Ø kotel elektrický se stálou náplní 150 litrů,
Ø konvektomat 20x2/1 (40x1/1) vč. vozíku,
Ø výdejní tabletový pás řemenový 10 zásuvek, nožní ovládání,
plynulá regulace, celonerezová konstrukce,
Ø úprava stolu k myčce MDV,
Ø police na termosy 2 ks.

Předmět této části nepeněžitého vkladu byl oceněn posudkem znalce
Františka Boušky č. 1332/08 na částku 4.652.000,-- Kč.
Za celý nepeněžitý vklad v celkové hodnotě 242.087.000,-- Kč bude upisovateli
vydáno 242.087 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité
hodnotě 1.000,-- Kč;
Emisní kurs nově vydávaných akcií na zvýšení základního kapitálu je v plné výši splatný
nejpozději do 60 dnů od účinnosti smlouvy o upsání akcií, a to v případě peněžitého vkladu
ve výši 372.000.000,-- Kč jeho uhrazením v plné výši na shora uvedený účet, v případě
peněžitého vkladu spláceného formou započtení pohledávky dnem účinnosti smlouvy o
započtení a v případě nepeněžitého vkladu předáním písemného prohlášení vkladatele dle §
60 ObchZ v místě sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje;
f) nové akcie, které budou upisovány, jsou stejného druhu jako akcie stávající.
Usnesení č. 159/119R/2008
Výzva 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)

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 „REKO silnice II/240 – D8 - Lovečkovice“ 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 90%, termín plnění od podpisu
smlouvy v týdnech 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 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;
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–

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) Báňské projekty Teplice a. s., Kollárova 11, 415 36 Teplice, IČ: 46708456
3) Ctibor Žežulka-ZEFRAPROJEKT, Mírové náměstí 207/34, 400 01 Ústí n.L, IČ:
19021305
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. 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. Ing. Ladislav Slavíček, 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: 18. 9. 2008
Usnesení č. 160/119R/2008
Uzavření smlouvy k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním
řízení „SŠ energetická a stavební Chomutov – zateplení fasády a výměna výplní otvorů (Na
Moráni)“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Dopis dodavatele AMP Chomutov a.s. ze dne 26. 6. 2008 „Omluva z podání nabídky“,
kterým dodavatel, který byl vybrán jako vítěz zadávacího řízení na veřejnou zakázku na
stavební práce „SŠ energetická a stavební Chomutov – zateplení fasády a výměna výplní
otvorů (Na Moráni)“, z kapacitních důvodů odmítl uzavření smlouvy o dílo .

B)

rozhodla
1. Podle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen “zákon“) o zrušení zadávacího řízení.
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C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména zrušení původní veřejné zakázky a následné vyhlášení nové
veřejné zakázky
Termín: 31. 8. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky, zejména zrušení původní veřejné zakázky a následné vyhlášení nové
veřejné zakázky podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona.
Termín: 31. 8. 2008
Usnesení č. 161/119R/2008
Dohoda o spolupráci při provozování Eurocentra
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
o uzavření Dohody o spolupráci při provozování Eurocentra s Českou republikou - Úřadem
vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 118 01, IČ:
00006599 dle přílohy č.13 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2008
Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 23/119R/2008

-

Text návrhu „Výhradní licenční smlouvy o
vytěžování databáze (smlouva o přístupu
do nálezové databáze AOPK ČR)“

Příloha č. 2 k usnesení č. 37/119R/2008

-

Metodika přípravy a zpravování
Ústeckého kraje na rok 2009

Příloha č. 3 k usnesení č. 37/119R/2008

-

Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok
2009

Příloha č. 4 k usnesení č. 37/119R/2008

-

Požadavky na sestavení rozpočtu, které budou
sloužit jako podklad pro rozpis rozpočtu
Ústeckého kraje na rok 2009

Příloha č. 5 k usnesení č. 37/119R/2008

-

Pravidla postupu uvolňování dotací

Příloha č. 6 k usnesení č. 37/119R/2008

-

Změny rozpočtu během roku

Příloha č. 7 k usnesení č. 37/119R/2008

-

Rozpočtové provizorium Ústeckého kraje na
období I. čtvrtletí 2009

Příloha č. 8 k usnesení č. 38/119R/2008

-

Směrnice pro použití peněžních fondů
příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým
krajem

Příloha č. 9 k usnesení č. 38/119R/2008

-

Tvorba a čerpání prostředků z rezervního fondu
v roce…..

Příloha č. 10 k usnesení č. 38/119R/2008 -

Tvorba a čerpání prostředků z investičního fondu
v roce…..
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rozpočtu

Příloha č. 11 k usnesení č. 38/119R/2008 -

Minimální zůstatek rezervního fondu od roku 2009
– odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Příloha č. 12 k usnesení č. 158/119R/2008 - Návrh na změnu stanov společnosti Krajská
zdravotní, a.s.
Příloha č. 13 k usnesení č. 161/119R/2008 -

Dohoda o spolupráci při provozování Eurocentra
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Příloha č. 1 k usnesení č. 23/119R/2008
Výhradní licenční smlouva o vytěžování databáze
(smlouva o přístupu do nálezové databáze AOPK ČR)
uzavřená podle ustanovení § 90 odst. 1 a § 46 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech
souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany
Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
se sídlem: Nuselská 39, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 62933591
zastoupená: RNDr. Františkem Pojerem, ředitelem
(dále jen „pořizovatel“)
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jiří Šulc
(dále jen „nabyvatel“)

Čl. I
Úvodní ustanovení
Pořizovatel je výlučným nositelem zvláštních práv pořizovatele databáze podle § 90 zák.č.121/2000 Sb. v platném
znění.
Čl. II
Předmět smlouvy
Pořizovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli bezúplatně přístup do Nálezové databáze AOPK ČR
(dále jen „databáze“), formou přidělení práv ke vstupu do on-line portálu portal.nature.cz, tedy výhradní licenci
k výkonu práva na vytěžování obsahu databáze blíže specifikované v čl. IV této smlouvy k účelu uvedenému
v čl.III a nabyvatel poskytnutou licenci přijímá.
Čl. III
Účel smlouvy
Účelem poskytnutí licence dle této smlouvy je zajištění podpory výkonu samostatné působnosti kraje ve smyslu §
77a odst.1 zákona č.114/1992 Sb. v platném znění, přenesené působnosti kraje ve smyslu § 77a odst.2 zákona
č.114/1992 Sb. v platném znění a zajištění podpory výkonu státní správy orgánem kraje v přenesené působnosti
ve smyslu § 77a odst.3 dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění a podpory dalších činností kraje a krajského
úřadu dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění na základě informací o nálezových datech na území Ústeckého
kraje.
Čl. IV
Bližší specifikace databáze
Databází se rozumí „Nálezová databáze AOPK ČR“, obsahující soubor digitálních informací o nálezech druhů
živočichů, rostlin a hub. K nahlížení i exportu je zpřístupněna databáze geograficky omezená hranicemi kraje,
s přesahem o katastrální území s dotykem s hranicemi kraje.

1.

Čl. V
Práva a povinnosti
Nabyvatel dodá pořizovateli písemný seznam osob, oprávněných za krajský úřad k nahlížení do Nálezové
databáze AOPK ČR, zaslaný oficiální cestou, tj. k rukám náměstka ředitele AOPK ČR – vedoucího sekce
dokumentace přírody a krajiny. Seznam bude sestaven ve struktuře: jméno, příjmení, titul, e-mail, funkce,
pracoviště. Ze strany pořizovatele nejsou kladeny početní limity na tento seznam. Oprávněnou osobou za
krajský úřad může být pouze zaměstnanec v řádném/hlavním pracovním poměru.
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2. Pořizovatel dodá přístupové heslo a jméno do 30 dnů od doručení písemného seznamu dle bodu 1, každé
3.
4.
5.
6.
7.
8.

osobě uvedené v seznamu.
Nabyvatel je povinen hlásit každou změnu v seznamu oprávněných osob do 15 dnů od doby, kdy se o změně
dozví. Pokud oprávněná osoba přestane být zaměstnancem kraje, je nabyvatel povinen kromě nahlášení této
změny požádat o okamžitou změnu přístupového hesla.
Přístupová práva budou zrušena i v případě, že uplyne půlroční lhůta od posledního přihlášení.
Pořizovatel poskytuje nabyvateli licenci v rozsahu stanoveném v čl. II k účelu uvedeném v čl. III této smlouvy.
Nabyvatel se zavazuje, že bude informace z databáze citovat náležitým způsobem, např.: © AOPK ČR,.
Databáze AOPK ČR.
Nabyvatel nesmí poskytovat přístupové heslo ani jakýkoli obsah databáze dalším subjektům, nesmí použít
databázi nebo umožnit její užití ke komerčním účelům.
Licence je poskytována bezúplatně.

čl. VI
Doba platnosti licence
Licence se poskytuje na dobu do odvolání/neurčitou.
Čl. VII
Vlastnictví
Vlastnictví databáze není touto smlouvou dotčeno.

1.
2.
3.

Čl. VIII
Trvání smlouvy a její ukončení
Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání licence uvedené v čl. VI této smlouvy.
Před uplynutím této doby lze tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí.
Kterákoliv smluvní strana je oprávněna smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 30
dnů a počíná běžet první den následující po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno druhé
smluvní straně.

1.

Čl. IX
Sankční ujednání
Nabyvatel je povinen zaplatit pořizovateli smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti
uvedené v čl.V bod 5 této smlouvy ve výši 100.000,- Kč.
Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.

2.

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

Čl. X
Závěrečná ustanovení
Pořizovatel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s databází a je oprávněn udělit nabyvateli licenci podle této
smlouvy.
Právní vztah vzniklý z této smlouvy se řídí v částech smlouvou neupravených autorským zákonem, popř.
občanským zákoníkem, či dalšími právními předpisy.
Tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva je sepsána ve pěti vyhotoveních, z nichž 2 obdrží pořizovatel a 3 nabyvatel.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s ustanovením zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne …………………

V …………………… dne ………..

…………………………………
pořizovatel

………………………………………
nabyvatel
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METODIKA PŘÍPRAVY A ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE
NA ROK 2009
Sestavování rozpočtu Ústeckého kraje se řídí zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o
rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
Navrhovaný rozpočet bude splňovat následující atributy :
§

§
§
§
§
§

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2009 (dále jen rozpočet) bude sestaven jako vyrovnaný,
včetně zahrnutí splátek úvěru. Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů půjde o rozpočet přebytkový, neboť některé příjmy daného
roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.
Zabezpečí financování základních činností kraje (školství, doprava, sociální věci,
zdravotnictví, chod úřadu, životní prostředí) a organizací jím zřízených.
Umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních priorit
kraje schválených v průběhu příprav rozpočtu Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.
Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů.
Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům
spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a
projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

Postup při sestavování rozpočtu:
Rozpočet bude sestaven a projednáván v souladu s přílohou Harmonogram zpracování návrhu
rozpočtu na rok 2009.
Rozpočet bude povinně vycházet z Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2009 –
2013, který projedná Zastupitelstvo Ústeckého kraje 25. 6. 2008, s upřesněním podle v té
době známých, případně předpokládaných změn zákonných předpisů, ekonomických
ukazatelů a případně konkrétně doložených potřeb jednotlivých odborů a organizací.
Bude sestaven v porovnání se schváleným a upraveným rozpočtem Ústeckého kraje na rok
2008 a skutečným čerpáním k 30. 9. 2008.
Bude zpracován podle platné rozpočtové skladby v členění:
§ podle okruhu finančních operací a jejich jednotlivých částí (příjmy, běžné výdaje,
kapitálové výdaje a financování)
§ odvětvovém (podle paragrafů)
§ druhovém (podle položek)
Veškeré požadavky předkládané do návrhu rozpočtu musí být řádně podložené
kalkulacemi nebo minimálně odbornými odhady s tím, že za předložený požadavek nese
příslušný předkládající plnou odpovědnost.
Při sestavování rozpočtu je třeba postupovat racionálně, a snažit se o snížení provozních
výdajů tak, aby bylo možno vytvořit dostatečný finanční prostor pro zdroje na zajištění
spoluúčasti v rámci evropských finančních mechanismů a modernizaci a rozvoj kraje a jeho
1
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organizací. Jednoznačně je třeba preferovat vícezdrojové financování (EU, státní rozpočet,
obecní rozpočty, rozpočet zřizovatele, soukromé prostředky) a tím dosáhnout efektivnějšího
využití finančních prostředků kraje.
Rozpočet bude tvořen na základě návrhů předložených jednotlivými příkazci položek. Za
příspěvkové organizace předkládá návrh rozpočtu příslušný svodný odbor spolu se
stanovením priorit jednotlivých požadavků. Návrh rozpočtu předloží jednotliví příkazci v
členění dle druhového třídění na jednotlivé položky (příjmové a výdajové) a odvětvového
třídění (rozdělení do jednotlivých oblastí např. školství, doprava) na paragrafy dle platné
rozpočtové skladby. Dále bude analyticky členěn dle jednotlivých účtů a čísel organizací.
Z důvodu posouzení požadavků odborů na výdaje je nutné v návrhu vyznačit u jednotlivých
výdajových položek typ výdaje. Tímto způsobem budou jednotlivé běžné i kapitálové výdaje
roztříděny do 3 skupin:
• obligatorní (výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem,
smluvních závazků apod., jejichž plnění je závazné)
• fakultativní (výdaje nepovinné, dobrovolné):
1. výdaje na udržení stávajícího stavu
2. výdaje související se zvyšováním standardu.
Současně s rozpočtem ve formě tabulky bude každým odborem předložen komentář ke
zpracovanému návrhu rozpočtu (včetně příjmové oblasti) spolu se stanovením priorit
jednotlivých výdajových požadavků. Komentář bude zejména obsahovat bližší vymezení
předložených obligatorních výdajů (včetně odkazu na příslušnou právní normu nebo právní
vztah) a přijatá opatření ke snížení výdajů.
Vlastní podíl u všech projektů kraje spolufinancovaných z EU a dalších evropských
finančních mechanismů bude zajištěn z rozpočtu kraje z Fondu evropských projektů
Ústeckého kraje nebo Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Profinancování individuálních projektů
kraje bude řešeno v rámci rozpočtu Fondu evropských projektů Ústeckého kraje
prostřednictvím úvěrového rámce.
Způsob předložení návrhu rozpočtu jednotlivých odborů je předmětem přílohy Požadavky na
sestavení rozpočtu, které budou sloužit jako podklad pro rozpis rozpočtu Ústeckého kraje na
rok 2009.

Schvalovací proces
Rada Ústeckého kraje v rámci projednávání rozpočtu schválí:
- závazné ukazatele příspěvkových organizací kraje jako zřizovatel
- závazné ukazatele krajského úřadu (v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích)
- závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje
pro rok 2009 (v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje:
1. schválí:
- celkový objem rozpočtu
- celkové objemy výdajů podle jednotlivých odborů
- závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje
pro rok 2009 (v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích)

2

Příloha č. 2 k usnesení č. 37/119R/2008
-

příděly z rozpočtu do peněžních fondů Ústeckého kraje

2. vezme na vědomí objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování
programů nebo projektů Evropské unie a ostatních finančních mechanismů v roce
2009 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů)
Následně bude schválený rozpočet rozepsán podle podrobné rozpočtové skladby a závazné
ukazatele sděleny těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.
Rozpis rozpočtu
Rozpočet bude členěn v souladu s rozpočtovou skladbou podle druhu finančních operací na
běžné příjmy, kapitálové příjmy, běžné výdaje, kapitálové výdaje a financování.
V jednotlivých oblastech bude podrobně rozepsán:
a) podle schváleného číselníku (příloha Číselník organizací) a to: název odboru nebo
organizace nebo obce; číslo organizace
b) podle analytického čísla účtu (vymezení bankovního účtu – peněžní fondy a projekty mají
specifické účty)
c) podle odvětvového členění (vymezení paragrafu pro příslušnou operaci)
d) podle druhového členění (položka)
e) podle účelových znaků, pokud byly přiděleny ekonomickým odborem na základě
požadavku příkazce
f) prostředky z rozpočtu EU a dalších finančních mechanismů a související prostředky
v členění na nástroje a zdroje financování v souladu s vyhláškou MF 16/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů

Podrobnosti k jednotlivým druhům finančních operací:
Běžné příjmy
budou členěny podle rozpočtové skladby na:
1. daňové příjmy
§ daně – vychází z rozpočtového výhledu a aktuální predikce daňových výnosů
Ministerstva financí ČR
§ správní poplatky – vychází z rozpočtového výhledu, ze skutečnosti k 30. 9. 2008 a
předpokládané skutečnosti k 31. 12. 2008
2. nedaňové příjmy
§ výše těchto příjmů bude navržena z rozpočtového výhledu, ze skutečnosti k 30. 9.
2008 a předpokládané skutečnosti k 31. 12. 2008
3. neinvestiční transfery
4. garantované neinvestiční transfery zejména na výkon státní správy v rámci souhrnného
dotačního vztahu a dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady
na vzdělávání, včetně předpokládaného spolufinancování z EU a dalších evropských
finančních mechanismů
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Kapitálové příjmy
1. Kapitálové příjmy
§ zahrnou předpokládané příjmy z prodeje investičního majetku kromě nemovitého
majetku ve správě příspěvkových organizací. Budou vycházet ze skutečností
souvisejících s celkovou koncepcí nakládání s majetkem Ústeckého kraje.
2. Investiční transfery
§ garantované investiční transfery včetně předpokládaného spolufinancování z EU a
dalších evropských finančních mechanismů
Běžné výdaje
§

Při sestavování rozpočtu v oblasti činnosti Zastupitelstva Ústeckého kraje se bude
vycházet z rozpočtového výhledu, ze skutečnosti k 31. 08. 2008 a z předpokládaného
objemu těchto výdajů k 31. 12. 2008. Přihlédnuto bude k počtu uvolněných zastupitelů,
výši odměn zastupitelů, k vybavenosti prostor pro činnost zastupitelstva, k počtu vozidel
provozovaných zastupiteli a dále k ostatním materiálním potřebám a službám souvisejícím
s činností zastupitelů.

§

V oblasti výdajů na platy zaměstnanců je výchozí základnou schválený počet zaměstnanců
krajského úřadu. Celkový objem bude stanoven na základě platů zaměstnanců dle
tabulkových tříd včetně nenárokové složky platu a předpokládané inflace v souladu
s aktuální legislativou. Rozpočet kanceláře ředitele bude dále obsahovat výdaje spojené
s chodem krajského úřadu – energie, zajištění ostatních služeb, drobnou údržbu budov
krajského úřadu, vybavení kanceláří, cestovné, školení a vzdělávání, knižní publikace, tisk
atd.

§

Poskytování dotací a finančních darů právnickým a fyzickým osobám bude v návrhu
rozpočtu vycházet z možností rozpočtu kraje v návaznosti na schválené priority Ústeckého
kraje pro rok 2009 a bude respektovat záměr kraje soustředit veškeré volné prostředky na
financování spoluúčasti kraje v rámci projektů Evropské unie a dalších evropských
mechanismů. Celkový objem prostředků na dotační programy kraje bude v souladu se
schváleným rozpočtovým výhledem na r. 2009 a bude součástí rozpočtu ekonomického
odboru. Kromě dotačních programů bude v rozpočtu zohledněno poskytování přímých
podpor jako jsou příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích, regionální funkce
knihoven, stipendia pro vysokoškoláky a příspěvek na mimoškolní výchovu žáků
základních škol. Na podporu obcí je určen Program obnovy venkova se zaměřením na
určitou oblast rozvoje obcí, kterou stanoví odbor regionálního rozvoje. Dalším
rozvojovým programem kraje pro rok 2009 je Program záchrany a obnovy kulturních
památek.

§

Centrální rezervy kraje: rezerva na propad v příjmech maximálně do výše 3% z daňových
příjmů, rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídané výdaje, minimálně ve výši
1% z celkových vlastních příjmů kraje, budou zařazeny do rozpočtu odboru
ekonomického, který je bude spravovat. O použití rezervy na havárie, mimořádné události
a nepředvídané výdaje rozhoduje Rada Ústeckého kraje. Uvolňování prostředků z rezervy
na propad v příjmech bude v kompetenci vedoucího ekonomického odboru po
odsouhlasení náměstkem hejtmana pro ekonomiku.
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§

Na každém odboru může být vytvořena rezerva pro řešení neočekávaných mimořádných
výdajů. Rezerva bude stanovena maximálně ve výši 1% z rozpočtovaných výdajů odboru
hrazených z vlastních zdrojů kraje (tj. vyjma výdajů hrazených dotacemi). V rámci
dotačních prostředků je vytvoření rezervy na rozhodnutí příslušného odboru za
předpokladu respektování podmínek dotace. Uvolňování prostředků z rezervy bude
v kompetenci jednotlivých vedoucích odborů po odsouhlasení svodným politikem.

§

Celkový objem návrhu rozpočtu běžných výdajů pro jednotlivé odbory je na základě
Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období let 2009 – 2013 schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje 25. 6. 2008 dán takto:

Odbory
Běžné výdaje celkem
Kancelář hejtmana
Kancelář ředitele
Odbor ekonomický
Odbor informatiky a organizačních věcí
Odbor majetkový
Odbor legislativně právní
Odbor regionálního rozvoje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor kultury a památkové péče
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor investiční
Odbor průmyslové zóny TRIANGLE
Odbor evropských projektů

Návrh rozpočtu
na rok 2009 v tis.
Kč
9 660 918
72 039
266 268
154 562
14 915
25 267
2 915
37 000
1 500
6 999 288
155 880
430 552
1 351 312
52 425
82 995
4 000
10 000

Uvedené objemy jsou pro odbory nejvýše přípustné.
Kapitálové výdaje
§

§
§
§

Výše kapitálových výdajů vychází z celkových objemů rozpočtového výhledu a
z investičního výhledu, spolu s přihlédnutím k novým skutečnostem. Při přípravě rozpočtu
je nutné dodržet Zásady pro předkládání a schvalování stavebních akcí v oblasti investic a
velké údržby na nemovitém majetku Ústeckého kraje a zařazování nových akcí v průběhu
roku do rozpočtu kraje schválené Radou Ústeckého kraje usnesením č. 108/105/2004 ze
dne 13. 10. 2004.
Kapitálový rozpočet bude zpracován jako výčet jednotlivých akcí s předpokládaným
finančním objemem u jednotlivých akcí v souladu s rozpočtovou skladbou a takto bude
projednán.
Případné přesuny finančních prostředků mezi oblastmi budou projednány a provedeny po
dohodě svodných politiků daných oblastí.
Zdrojem krytí kapitálových výdajů bude vyjma kapitálových příjmů přebytek provozního
rozpočtu.
5

Příloha č. 2 k usnesení č. 37/119R/2008
§

Objem návrhu rozpočtu kapitálových výdajů je na základě Rozpočtového výhledu
Ústeckého kraje na období let 2009 – 2013 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
25. 6. 2008 ve výši 1 430 571 tis. Kč.

Financování
§ V rámci financování budou do rozpočtu zapojeny splátky jistiny úvěru ve výši 140 000 tis.
Kč.
Peněžní fondy Ústeckého kraje
§ Jednotliví správci fondů předloží rozpis rozpočtu příslušného peněžního fondu v členění
podle rozpočtové skladby včetně žádosti na příděl z rozpočtu kraje.
Příspěvkové organizace
• Sestavení finančních plánů včetně odpisového plánu a stanovení závazných ukazatelů se
řídí Metodikou zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na
rok 2009, která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 43/112R/2008 ze dne
7. 5. 2008.
• Použití peněžních fondů zřízených příspěvkových organizací je realizováno podle
Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým
krajem, která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 40/32R/2006 ze dne
8. 3. 2006. – v červenci bude aktualizace, následně bude doplněno č. usnesení
Závazné ukazatele Krajského úřadu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje stanoví závazné ukazatele dle ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích:
1)
2)

počet zaměstnanců Ústeckého kraje zařazených do krajského úřadu a do zvláštních
orgánů kraje pro rok 2009
objem prostředků na platy těchto zaměstnanců pro rok 2009

Návrh na stanovení závazných ukazatelů předloží ekonomickému odboru v rámci
projednávání rozpočtu odbor kanceláře ředitele.
Za zpracování návrhu rozpočtu a jeho předložení k projednání v orgánech kraje zodpovídá
ekonomický odbor.
Přílohy:
• Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2009
• Požadavky na sestavení rozpočtu, které budou sloužit jako podklad pro rozpis
rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009
• Pravidla postupu uvolňování dotací
• Změny rozpočtu během roku
• Návrh rozpočtového provizoria Ústeckého kraje na období I. čtvrtletí 2009
• Vzor žádosti o změnu rozpočtu
• Číselník organizací
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Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2009
Metodika přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 –
Rada Ústeckého kraje

T: 02. 07. 2008

Priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 – Rada Ústeckého kraje

T: 20. 08. 2008

Priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 – Zastupitelstvo
Ústeckého kraje

T: 03. 09. 2008

Předání požadavků jednotlivých příkazců na rozpočet 2009

T: 27. 10. 2008

Zpracování podkladů rozpočtu roku 2009 ekonomickým odborem

T: 14. 11. 2008

Projednání s jednotlivými odbory a vybilancování rozpočtu

T: do 28. 11. 2008

Schválení Rozpočtového provizoria Ústeckého kraje na období I.
čtvrtletí roku 2009 Zastupitelstvem Ústeckého kraje

T: do 31. 12. 2008

Projednání návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 na poradě
hejtmana

T: 12/2008 až 01/2009

Projednání návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 ve finanční
komisi Rady Ústeckého kraje

T: 12/2008 až 01/2009

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2009 – v Radě Ústeckého kraje
Vyvěšení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 na úřední desce
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2009 – Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Ústí nad Labem 23. června 2008
Zpracoval: ekonomický odbor

T: I/Q 2009
T: 15 dní před projednáním
v ZÚK
T: do 31. 3. 2009

Příloha č. 4 k usnesení č. 37/119R/2008
POŽADAVKY NA SESTAVENÍ ROZPOČTU, KTERÉ BUDOU SLOUŽIT JAKO
PODKLAD PRO ROZPIS ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 zpracuje ekonomický odbor na základě těchto
podkladů:
• běžný rozpočet – návrhy rozpočtu běžných příjmů a výdajů jednotlivých odborů
předloží příkazci operací.
• kapitálový rozpočet – kapitálové příjmy předkládají jednotliví příkazci za svoji
oblast. Jediným předkladatelem kapitálových výdajů je odbor
investiční, prostřednictvím kterého uplatní své návrhy jednotlivé
odbory včetně správců peněžních fondů.
PŘÍJMY
Předpokládanou výši příjmových položek rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 předkládají
jednotlivé odbory v členění:
• běžné příjmy:
1. daňové příjmy – daně, správní poplatky, příjmy z licencí pro kamionovou
dopravu
2. nedaňové příjmy - poplatky za využívání přírodních zdrojů, úroky na bankovních
účtech, pronájem, ostatní nedaňové příjmy atd.
3. neinvestiční přijaté transfery – pouze garantované - zejména na výkon státní správy
v rámci souhrnného dotačního vztahu a dotace Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání,
včetně předpokládaného spolufinancování z EU a dalších
evropských finančních mechanismů
• kapitálové příjmy:
1. kapitálové příjmy – příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí, investiční dary
2. investiční přijaté transfery – pouze garantované včetně předpokládaného
spolufinancování z EU a dalších evropských finančních mechanismů

VÝDAJE
Návrhy na čerpání výdajových položek rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 předkládají
jednotlivé odbory následovně:
1. Běžné výdaje
Do návrhu rozpočtu je nutné zařadit veškeré kontrahované výdaje přecházející z roku
2008 či předchozích let, u kterých je zřejmé, že budou hrazeny v roce 2009. Požadavky na
výdaje vždy předkládá příkazce operace (a to včetně požadavků odborů, které nemají
konkrétní operaci rozpočtovanou). V souladu s předloženými návrhy budou výdaje po
schválení rozpočtu kraje zahrnuty do rozpisu rozpočtu.
Požadavky na výdaje budou ekonomickému odboru předloženy takto:
A) Kancelář hejtmana předkládá návrhy výdajů na:
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•
•
•
•
•

činnost Zastupitelstva Ústeckého kraje (zejména 5019, 5021, 5123, 5031, 5032,
5039, 5136, 5137, 5139, 5156, 5161 - 5167, 5169, 5171, 5173, 5175, 5179, 5194),
integrovaný záchranný systém a krizové řízení včetně jednotek sborů
dobrovolných hasičů (5137, 5139, 5171),
stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu včetně platů (zejména 5011, 5031,
5032, 5137, 5139, 5162, 5173, 5197),
spolufinancování provozní činnosti RRRS Severozápad (5325),
členské příspěvky kraje národním i mezinárodním institucím (5229, 5511).

B) Kancelář ředitele předkládá návrhy výdajů na:
• platy a další osobní výdaje včetně vzdělávání a cestovného (5011 – 5134, 5167,
5173, 5176, 5179) kromě konkrétních projektů, kde je příkazcem administrující
odbor
• knižní publikace, tisk, vybavení kanceláří a spotřební materiál (5136, 5137, 5139),
• služby spojené s chodem krajského úřadu (5151 – 5159, 5161, 5169, 5171),
• propagační materiály, pohoštění (5139, 5175),
• příspěvky, poplatky (5229, 5362),
• Fond zaměstnavatele,
mimo výdajů vymezených v odst. C až H.
C) Odbor informatiky a organizačních věcí předkládá návrhy výdajů na:
• výpočetní techniku (5137, 5139),
• služby telekomunikací a internet (5162)
• služby zpracování dat (5168),
• údržbu a aktualizaci programového vybavení (5169, 5171),
• programové vybavení (5172),
D) Návrhy výdajů na položky konzultační, poradenské a právní služby – studie, posudky
(5166) a specifické požadavky na nákup služeb (5169) a všeobecného materiálu
(5139) předloží jednotlivé odbory pro svou oblast. Netýká se nákupu služeb a
všeobecného materiálu spadajících do kompetence kanceláře ředitele případně odboru
informatiky a organizačních věcí.
E) Návrhy výdajů na položku služby peněžních ústavů (5163) předkládá ekonomický
odbor a samostatně odbor majetkový pro oblast pojištění.
F) Návrhy výdajů na položku úroky z úvěru a úvěrového rámce (5141) předkládá
ekonomický odbor.
G) Návrhy výdajů na položky nákup kolků (5361) a platby daní a poplatků (5362)
předkládá za svoji oblast odbor legislativně právní a odbor majetkový. Za ostatní
odbory krajského úřadu předkládá požadavky na položku 5362 kancelář ředitele.
H) Návrhy výdajů na položku nájemné (5164) předkládá odbor majetkový mimo oblasti
veletrhů (příkazcem je odbor regionálního rozvoje).
I) Jednotlivé svodné odbory předloží návrhy běžných výdajů i za jimi řízené příspěvkové
organizace v členění dle rozpočtové skladby; v oblasti velké údržby (nad 500 tis. Kč)
prostřednictvím investičního odboru.
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J) Návrhy výdajů na konkrétní projekty kraje včetně platů předkládá administrující odbor
jako příkazce operace, v případě financování z peněžních fondů prostřednictvím
správce daného fondu.

2. Kapitálové výdaje
Do návrhu rozpočtu je nutné zařadit veškeré kontrahované výdaje přecházející z roku
2008 či předchozích let, u kterých je zřejmé, že budou hrazeny v roce 2009. Návrhy
jednotlivých odborů včetně jimi řízených příspěvkových organizací na investice včetně
peněžních fondů, musí být předkládány pouze prostřednictvím investičního odboru.
Svodný odbor za spravované příspěvkové organizace předkládá investičnímu odboru
návrhy se stanovením priorit a s jejich zdůvodněním. Investiční odbor po shromáždění
všech požadavků a posouzení navržených priorit, stanoví priority důležitosti a předloží
celkový zpracovaný návrh ekonomickému odboru. Takto budou požadavky zahrnuty do
návrhu rozpočtu.
3. Návrh na dotaci do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
bude předložen v členění:
• provozní činnost RRRS – odbor kancelář hejtmana
• investiční činnost RRRS – odbor investiční (oblast kancelář hejtmana)
• povinná spoluúčast Ústeckého kraje na spolufinancování projektů jiných žadatelů:
– běžné výdaje - odbor evropských projektů (Fond evropských projektů ÚK)
– kapitálové výdaje – odbor investiční (Fond evropských projektů ÚK)
4. Spolufinancování individuálních projektů podporovaných z EU a dalších finančních
mechanismů bude řešeno v rámci rozpočtu Fondu evropských projektů Ústeckého kraje a
Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Požadavky do rozpočtu předkládá správce fondu,
v případě kapitálových výdajů prostřednictvím investičního odboru.
5. Návrhy na čerpání položek výše neuvedených předloží příkazci operací, kteří k nim
mají písemné pověření ředitelky/ředitele krajského úřadu (podpisový vzor) pro rok 2008.

PENĚŽNÍ FONDY
Jednotlivé peněžní fondy byly zřízeny Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Jejich hospodaření
probíhá podle zásad pro poskytování dotací z jednotlivých fondů, které jsou rovněž
schváleny zastupitelstvem. Výdaje z fondu mohou být běžné nebo kapitálové. Požadavky na
příděly do fondů a jejich čerpání v členění podle rozpočtové skladby předkládá správce fondu
– u kapitálových výdajů vždy prostřednictvím investičního odboru. Ústecký kraj zřídil tyto
fondy:
Fond

správce fondu

Fond evropských
projektů
Ústeckého kraje

odbor
evropských
projektů

účel fondu
financování schválených rozvojových projektů
Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací
spolufinancovaných z EU a jiných finančních
mechanismů spadajících do oblasti Programu
rozvoje Ústeckého kraje a Strategie rozvoje
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kultury a památkové péče Ústeckého kraje
Fond rozvoje
Ústeckého kraje

odbor
regionálního
rozvoje

realizace Programu rozvoje Ústeckého kraje a
realizace Strategie rozvoje kultury a památkové
péče včetně projektů spolufinancovaných z EU a
jiných finančních mechanismů
financování opatření a činností při řešení
mimořádných situací a činností směřujících ke
zmírnění jejich následků na území Ústeckého
kraje

Havarijní fond
Ústeckého kraje

odbor
kanceláře
hejtmana
Fond hejtmana
Ústeckého kraje

financování obecně prospěšné činnosti na území
Ústeckého kraje:
§

podpora akcí regionálního významu

§

podpora činnosti NNO na území kraje

§

řešení ekologických škod v rámci
odstraňování starých ekologických zátěží
vzniklých těžbou

Fond vodního
hospodářství
Ústeckého kraje

odbor
životního
prostředí a
zemědělství

Fond obnovy
Ústeckého kraje

odbor
investiční

obnova území Ústeckého kraje postiženého
povodní případně jinou přírodní katastrofou

Fond
zaměstnavatele

odbor
kanceláře
ředitele

zabezpečování kulturních, sociálních a dalších
potřeb zaměstnanců v pracovním poměru

podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury Ústeckého kraje včetně její
projektové přípravy
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PRAVIDLA POSTUPU UVOLŇOVÁNÍ DOTACÍ
Dotace poskytované z vlastních prostředků kraje
(samostatná působnost)
Postup uvolnění finanční prostředků je dán zákony č. 129/2000 Sb., o krajích a 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle zdroje
dotací (rozpočet nebo peněžní fondy) buď Zásadami pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 13/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007 nebo aktuálními zásadami upravujícími použití
finančních prostředků z jednotlivých peněžních fondů (Fond hejtmana, havarijní, evropských
projektů, rozvoje, vodního hospodářství, obnovy, zaměstnavatele). Za splnění všech
podmínek uvedených ve výše citovaných zákonech a Zásadách kraje zodpovídá odbor, který
dotační program realizuje.
Přijaté dotace určené k dalšímu rozdělení
(přenesená působnost)
1) Dotace, které probíhají mimo rozpočet kraje
Jedná se o zprostředkovaný finanční vztah kraj – obce v oblasti státní správy nebo
poskytování dotací obcím, příspěvkovým organizacím, nestátním neziskovým
organizacím atd. v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jde o dotace, u
kterých objem, účel a konkrétního příjemce stanoví státní orgány. Prochází pouze přes
účet kraje v rámci přenesené působnosti bez schvalovacího procesu.
2) Dotace zahrnované do rozpočtu kraje
a) dotace, u kterých objem, účel a konkrétního příjemce stanoví státní orgány
- schvalovací proces v souladu se zákony – zodpovídá příslušný odbor
- navýšení rozpočtu kraje v rámci rozpočtových opatření – provádí ekonomický
odbor na základě podkladů příslušného odboru
b) dotace je ze státních orgánů přidělena v celkovém objemu a kraj ji přerozděluje:
§
-

ze státního orgánu je dána jednoznačná metodika rozdělení dotace
schvalovací proces v souladu se zákony – zodpovídá příslušný odbor
navýšení rozpočtu kraje v rámci rozpočtových opatření – provádí ekonomický
odbor na základě podkladů příslušného odboru

§
-

ze státního orgánu není dána jednoznačná metodika rozdělení dotace
schvalovací proces v souladu se zákony – zodpovídá příslušný odbor
navýšení rozpočtu kraje v rámci rozpočtových opatření – provádí ekonomický
odbor na základě podkladů příslušného odboru
pokud současně dojde ke změně závazného ukazatele, je nutno tuto změnu schválit
(Finanční komise, Rada Ústeckého kraje) – zodpovídá svodný odbor

-

OBECNÝ SCHVALOVACÍ POSTUP
(v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
a) Finanční komise
b) Rada Ústeckého kraje
c) Zastupitelstvo Ústeckého kraje (např. finanční prostředky obcím popř. jejich
příspěvkovým organizacím – pokud speciální zákon nestanoví jinak)
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ZMĚNY ROZPOČTU BĚHEM ROKU
Změny rozpočtu probíhají v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů z důvodu:
a) organizačních změn – změny v organizační struktuře
b) metodických změn - změny právních předpisů
c) věcných změn - změny objektivně působících skutečností
Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která se evidují podle časové
posloupnosti.
Rozpočtovým opatřením je
a) přesun rozpočtových prostředků při zachování celkového objemu rozpočtu
b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem
nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových
příjmů – celkový objem rozpočtu se snižuje.
Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému
rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí
vzniku rozpočtového schodku.
Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové
organizace ke státnímu rozpočtu a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci
zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje.
Výdajová stránka rozpočtu je zastupitelstvem schválena pro jednotlivé odbory pouze jako
celkový objem rozpočtu odboru. Z toho vyplývá, že změny rozpočtu budou probíhat dvěma
způsoby:

1) Rozpočtová opatření - navýšení, případně snížení celkového objemu rozpočtu odboru
včetně přesunů mezi rozpočty jednotlivých odborů - jsou zcela v kompetenci Rady
Ústeckého kraje (viz usnesení č. 28/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005).
Rozpočtová opatření budou projednána nejdříve ve finanční komisi Rady Ústeckého
kraje. Do jednání komise a následně rady předkládá rozpočtová opatření ekonomický
odbor na základě žádostí jednotlivých odborů. Žádost bude předána ve formě
předepsaného interního sdělení včetně podrobného zdůvodnění.
2) Přesuny v rámci rozpočtu odboru jsou v kompetenci jednotlivých vedoucích
odborů. Vedoucí odborů, jako příkazci příjmových a výdajových operací, jsou
povinni oznamovat přesuny mezi položkami ekonomickému odboru – správci
rozpočtu, který prostřednictvím individuálního nebo limitovaného příslibu potvrdí, že
jsou finanční prostředky na konkrétní položce rozpočtovány. Součástí oznámení bude
zdůvodnění změny. Přesun finančních prostředků z rezervy odboru na konkrétní
položku musí být písemně potvrzen svodným politikem.
Vzor žádosti o rozpočtové opatření a oznámení o změnách je uveden v příloze č. 7.

Příloha č. 7 k usnesení č. 37/119R/2008
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ
I. ČTVRTLETÍ 2009
Z důvodu konání voleb do krajského zastupitelstva v říjnu 2008 a s tím souvisejícím
ustavováním orgánů kraje není zaručeno schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 před
1. 1. 2009. Proto je třeba v souladu s ust. § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů připravit a případně schválit do konce roku 2008 pravidla
rozpočtového provizoria pro hospodaření Ústeckého kraje v roce 2009 do doby schválení
rozpočtu na r. 2009. Pravidla rozpočtového provizoria, která budou předložena ke schválení
nově zvolenému Zastupitelstvu Ústeckého kraje jsou navržena takto:
1. Rozpočtové provizorium se stanovuje na období od 1. 1. 2009 do doby schválení rozpočtu
Ústeckého kraje na rok 2009, nejdéle však do 31. 3. 2009.
2. Výdaje budou čerpány maximálně do výše jedné čtvrtiny celkových rozpočtovaných
ročních výdajů roku 2008:
a) Běžné výdaje
budou jednotlivým kapitolám (odborům) uvolňovány do výše 1/12 celkové roční
částky schváleného běžného rozpočtu roku 2008 v každém měsíci trvání rozpočtového
provizoria. Budou hrazeny zejména:
1) Osobní a věcné výdaje tzn. běžné výdaje související s financováním běžného
provozu zastupitelstva a krajského úřadu vyplývající z uzavřených smluv,
platných závazných předpisů a platových výměrů. Za správu těchto finančních
prostředků odpovídají příslušní příkazci operací.
2) Příspěvky na činnost krajem zřízených organizací budou příspěvkovým
organizacím převáděny měsíčně v objemu 1/12 schváleného rozpočtu roku 2008
vyjma příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí, u kterých bude celý
příspěvek zaslán v lednu. Za správu těchto finančních prostředků odpovídají
příslušní příkazci operací.
b) Kapitálové výdaje
budou uvolňovány dle smluvních podmínek uzavřených kontraktů, maximálně však
do výše 1/12 celkové roční částky schváleného kapitálového rozpočtu roku 2008
v každém měsíci trvání rozpočtového provizoria. Financování nových investičních
akcí nebude v období rozpočtového provizoria zahajováno (nové akce jsou ty, u
nichž ještě nebyla uzavřena smlouva s dodavatelem).
3. Finanční prostředky z peněžních fondů budou uvolňovány dle smluvních podmínek –
případně i nad rámec 1/12 schváleného rozpočtu 2008. Financování nových akcí nebude
v období rozpočtového provizoria zahajováno - netýká se akcí, pro jejichž realizaci
byla podána žádost o dotaci z prostředků EU.
4. Uvolňování finančních prostředků z dotací musí být v souladu s podmínkami
poskytovatele – případně i nad rámec 1/12 schváleného rozpočtu odboru v roce 2008.
5. Výjimky z pravidel rozpočtového provizoria je v nezbytných případech oprávněna
povolovat Rada Ústeckého kraje. O povolených výjimkách následně informuje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
6. Schválením rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 dojde k ukončení platnosti pravidel
rozpočtového provizoria.

Příloha č. 8 k usnesení č. 38/119R/2008

Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací,
zřizovaných Ústeckým krajem
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Ústecký kraj vydává na základě ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Směrnici pro použití
peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem (dále jen
Směrnici).
2. Směrnice upravuje použití fondu rezervního, investičního, fondu odměn a fondu
kulturních a sociálních potřeb příspěvkových organizací v oblasti majetkové, školství,
kultury, sociálních věcí a zdravotnictví a dopravy (vyjma příspěvkové organizace
Lékárenská služba Teplice).
Čl. 2
Rezervní fond
1. Příspěvkové organizace předloží k projednání a potvrzení na předtištěném formuláři
(viz příloha č. 2) svému svodnému odboru plán předpokládané tvorby a čerpání
rezervního fondu na příslušný kalendářní rok, do 31. 1. běžného roku, ve dvojím
vyhotovení.
2. Plán bude obsahovat zejména aktuální stav rezervního fondu, jmenovitý účel použití,
u každé položky předpokládaný finanční objem, pod tabulkou bude uvedeno
zdůvodnění. Při zapojení sponzorských darů bude uvedeno jméno dárce, částka, účel
použití a datum poskytnutí.
Návrh na použití rezervního fondu lze předložit pouze do výše celkových
disponibilních prostředků (bez minimálního zůstatku).
Po schválení rozdělení výsledku hospodaření zřizovatelem může příspěvková
organizace požádat o použití rezervního fondu na financování dalších akcí.
3. Příspěvkové organizace jsou povinny vytvořit a udržovat na rezervním fondu
minimální zůstatek, vypočtený z celkových ročních nákladů organizace (Finančního
plánu), po odečtení mezd a s nimi souvisejících odvodů. Při změně Finančního plánu
se v průběhu roku minimální zůstatek nemění. Naplnění rezervního fondu (z výsledku
hospodaření) do stanovené výše může být rozloženo do několika let. Při čerpání
minimálního zůstatku (viz odst. 4) bude tento vždy doplněn do stanovené výše. Do
doby naplnění lze navrhovat příděl z výsledku hospodaření do fondu odměn do výše
20%.
Výše minimálního zůstatku:
a) 1% - min. 100 tis. Kč: - odbor kultury a památkové péče (mimo výjimek)
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Výjimky:
1% - min. 50 tis. Kč:
- Krajská majetková, příspěvková organizace
- odbor kultury a památkové péče:
- Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
- Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
- Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace

b) 0,5% - min. 100 tis. Kč: -

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace

c) Odbor školství, mládeže a tělovýchovy:
- 20 tis. Kč - příspěvkové organizace s 1 % nákladů do 19 tis. Kč
- 50 tis. Kč - příspěvkové organizace s 1 % nákladů od 20 tis. Kč do 39 tis. Kč
- 1% - min. 100 tis. Kč – příspěvkové organizace s 1 % nákladů nad 40 tis. Kč
Protože příspěvkové organizace v oblasti školství vykazují u 1% nákladů po odečtu
mezd a odvodů značné rozdíly (viz příloha č. 4 směrnice), byla stanovená odlišně
výše minimálního zůstatku.
Příloha č. 4 platí od r. 2009, v dalších letech je při případných změnách zůstatek
nutné aktualizovat.
4. Minimální zůstatek rezervního fondu je určen na havárie a následné opravy (např.
rozvodů zdravoinstalace, elektroinstalace, plynu), nebo na opravy v důsledku
povětrnostních vlivů (střechy), vandalismu (ploty) apod. Tyto finanční prostředky
použije organizace přímo (bez předchozího potvrzení svodným odborem). Informaci o
čerpání předloží organizace řídícímu odboru dodatečně na předtištěném formuláři
(příloha č. 2). Svodný odbor provede kontrolu použití minimálního zůstatku za
deklarovaným účelem.
5. Svodný odbor prověří, zda je navrhované použití rezervního fondu v souladu
s ustanovením § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů:
a. k dalšímu rozvoji hlavní činnosti příspěvkové organizace
b. k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady
c. k úhradě případných sankcí uložených příspěvkové organizaci za porušení
rozpočtové kázně
d. k úhradě ztráty příspěvkové organizace za předchozí léta
6. V případě, že použití rezervního fondu bude v souladu s uvedenými ustanoveními,
potvrdí svodný odbor předložený formulář a v jednom vyhotovení ho vrátí
příspěvkové organizaci.
7. Při změně účelu použití rezervního fondu předloží příspěvková organizace k potvrzení
svodnému odboru aktualizovaný plán (formulář) s podrobným zdůvodněním.
Změnu lze, se souhlasem svodného odboru, realizovat elektronicky.
8. V případě použití části rezervního fondu k posílení investičního fondu bude
postupováno podle ustanovení § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, tzn., že příspěvková organizace předloží
prostřednictvím svého svodného odboru zřizovateli ke schválení žádost o převod
finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního.
Svodný odbor po projednání s ekonomickým odborem předkládá žádosti
příspěvkových organizací přímo do Rady Ústeckého kraje, bez projednání ve finanční
komisi, následovně:
- všechny převody do výše 50 tis. Kč
- u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace do výše
200 tis. Kč
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Čl. 3
Investiční fond
1. Příspěvkové organizace předloží k projednání a potvrzení na předtištěném formuláři
(viz příloha č. 3) svému svodnému odboru plán předpokládané tvorby a čerpání
investičního fondu na příslušný kalendářní rok, do 31. 1. běžného roku, ve dvojím
vyhotovení. Ve výjimečných případech může být žádost předložena během roku.
2. Plán bude obsahovat zejména aktuální stav investičního fondu, jmenovitý přehled
akcí a nákupů a u každé položky předpokládaný finanční objem. Pod tabulkou bude
uvedeno zdůvodnění. V případě zapojení sponzorských darů bude uvedeno jméno
dárce, částka, účel použití a datum poskytnutí.
Příspěvkové organizace jsou povinny řídit se Směrnicí – Zásady závazného postupu
při zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi.
3. Svodný odbor prověří, zda je navrhované použití investičního fondu v souladu
s ustanovením § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů:
a. k financování investičních výdajů, popř. investičních příspěvků
b. k úhradě investičních úvěrů nebo půjček (ke krytí investičních potřeb lze
použít investičních úvěrů nebo půjček pouze se souhlasem zřizovatele)
c. k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku
ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace používá pro svou
činnost (takto použité prostředky se pak z investičního fondu převádějí do
výnosů příspěvkové organizace)
4. V případě, že použití investičního fondu bude v souladu s uvedenými ustanoveními,
potvrdí svodný odbor předložený formulář a v jednom vyhotovení ho vrátí
příspěvkové organizaci.
5. Při změně účelu použití investičního fondu předloží příspěvková organizace
k potvrzení svodnému
odboru aktualizovaný plán (formulář) s podrobným
zdůvodněním. Změnu lze, se souhlasem svodného odboru, realizovat elektronicky.
Čl. 4
Fond odměn
1. Fond odměn bude v souladu s ustanovením § 32, odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tvořen ze zlepšeného výsledku
hospodaření příspěvkové organizace. Jeho použití je plně v kompetenci ředitele
příspěvkové organizace za podmínky dodržení platných zákonů, zejména ustanovení
§ 32 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
2. Příděl do fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření se stanovuje max. do
výše 50%. Výši přídělu navrhuje příspěvková organizace a schvaluje zřizovatel na
základě posouzení celoročního hospodaření příspěvkové organizace. Do doby
naplnění minimálního zůstatku rezervního fondu lze provádět příděl z výsledku
hospodaření do fondu odměn max. do výše 20% (viz Čl. 2, odst. 3).
3. Řediteli organizace může být poskytnuta odměna za celoroční výsledek hospodaření
jím řízené organizace až do výše 30% celoročního přídělu do fondu odměn ze
zlepšeného výsledku hospodaření. Odměnu navrhuje svodný odbor na základě
detailního rozboru vzniku zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace.
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4. Příspěvková organizace předloží svému svodnému odboru po skončení ročního
účetního období přehled o výši skutečného čerpání fondu odměn v rámci podkladů
pro sestavení závěrečného účtu kraje.
Čl. 5
Fond kulturních a sociálních potřeb
1. Fond kulturních a sociálních potřeb příspěvkových organizací bude tvořen a používán
v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, Vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu
kulturních a sociálních potřeb a s uzavřenou kolektivní smlouvou. Za dodržení
příslušných právních norem zodpovídá ředitel příspěvkové organizace.
2. Svodný odbor bude provádět namátkové kontroly čerpání fondu kulturních a
sociálních potřeb v návaznosti na platné zákony.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem a odbory krajského úřadu, jsou
povinny se touto Směrnicí řídit.
2. Při zjištění porušení Směrnice svodný odbor písemně vyrozumí příspěvkovou
organizaci o jejím pochybení a o navrženém opatření.
3. Svodné odbory podají v rámci rozborů hospodaření a závěrečného účtu zprávu Radě
Ústeckého kraje o případném porušení směrnice. Zpráva bude obsahovat název
příspěvkové organizace, zjištěné porušení a opatření přijaté svodným odborem.
4. Svodné odbory mohou, na základě specifických znalostí a zkušeností, stanovit
příspěvkovým organizacím podrobnější postupy a příspěvkové organizace jsou
povinny se jimi řídit.
5. Tato Směrnice obsahuje 4 přílohy dle textu, které jsou jeho nedílnou součástí.
6. Opatření, kterým se mění S-4/2006 Směrnice pro použití peněžních fondů
příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem bylo schváleno usnesením
Rady Ústeckého kraje č. xxxxxxx uvedeným v příloze č. 4.
7. Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení Opatření č . O – xx/2008 Radou
Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne ………..

Ing. Milan Zemaník
ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Příloha č. 9 k usnesení č. 38/119R/2008

Tvorba a čerpání prostředků z rezervního fondu v roce ……
Název příspěvkové organizace:
Číslo organizace:

Tvorba

tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1. běžného roku
- z toho dary z minulých let
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za předcházející rok
Jiné zdroje celkem
(sponzorské příspěvky)
(jmenovitě: dárci + účel + datum poskytnutí + částka v Kč):

Tvorba (zdroje) celkem
Čerpání

tis. Kč

Poř.č. Jmenovitě čerpání:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Čerpání celkem

0

Zůstatek rezervního fondu celkem

0

- z toho minimální zůstatek

Směrnicí stanovená výše minimálního zůstatku
Zdůvodnění:

Vypracoval:

Schválil za PO:

Potvrzuje za odbor:

jméno, podpis:

jméno, podpis:

jméno, podpis

datum:

datum:

datum:

Příloha č. 10 k usnesení č. 38/119R/2008

Tvorba a čerpání prostředků z investičního fondu v roce 2008
Název příspěvkové organizace:
Číslo organizace:

Tvorba

tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1. běžného roku
- z toho dary z minulých let
Odpisy z dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Převod z rezervního fondu
Jiné zdroje celkem
(investiční příspěvky ze st. fondů, sponzorské příspěvky, výnosy z prodeje DHM a DNM aj.)
(jmenovitě např.: dárci + účel + datum poskytnutí + částka v Kč):

Tvorba (zdroje) celkem
Čerpání

tis. Kč
Poř.č. A) Jmenovitě čerpání - n e i n v e s t i č n í (dle zák. č. 250/2000 Sb., § 31, odst.2, písm. d):
1
2
3
4
5
6
7
neinvestiční čerpání celkem
0
B) Jmenovitě čerpání - i n v e s t i č n í (DHM nad 40 tis.Kč, DNM nad 60 tis.Kč a TZ):
1
2
3
4
5
6
7
investiční čerpání celkem
0

Čerpání neinvestiční a investiční celkem

0

Zůstatek investičního fondu celkem

0

Zdůvodnění:

Vypracoval:

Schválil za PO:

Potvrzuje za odbor:

jméno, podpis:

jméno, podpis:

jméno, podpis

datum:

datum:

datum:

Příloha č. 10 k usnesení č. 38/119R/2008

Příloha č. 11 k usnesení č. 38/119R/2008

Minimální zůstatek rezervního fondu od roku 2009
Odbor: školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč
Náklady v roce 2008

Poř.č
.

Č. org.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

B
095020
092070
092020
094040
096030
093220
096010
091140
092140
092060
092010
091100
094030
091280
093110
097040
093030
094130
097090
091210
091250
091200
093020
097070
097100
095100
096130
091080
097110
095030
095110
093140
097230
094110
097010
096230
091110
096190
097050
095130
097200
091060
095050
093100
095070
091220
097030
097020
096220

Zkrácený název organizace
celkem

C
SŠ technická, Most-Velebudice
SŠ energetická a stavební, Chomutov
OA , SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov
SOŠ a SOU, Podbořany
Hotelová škola, Teplice
SOŠ a SOU, Roudnice n/L.
Střední škola stavební, Teplice
SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf
SOŠ služeb a SOU, Kadaň
SOU technické, Chomutov
Školní statek, Kadaň-Jezerka
SŠ řemesel a služeb, Děčín
SOŠ technická a SOU, Louny
VOŠ a SPŠ, Varnsdorf
VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí
VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická, ÚL
Integrovaná střední škola, Litoměřice
DD, Základní škola a SŠ, Žatec
SŠ elektrotechniky a spojů, ÚL
Střední škola, Děčín-Křešice
Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov
SŠ zahradnická a zem. A.E.Komerse, Děčín
SOŠ technická a zahradnická, Lovosice
Dům dětí a mládeže, ÚL
ISŠ stavební, ÚL
VOŠ, Střední pedagogická škola a OA, Most
Gymnázium, Teplice
SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk
SŠ technická, ÚL
SŠ gastronomie a služeb, Most
Podkrušnohorské gymnázium, Most
DD, ZŠ praktická, PrŠ a ŠJ, Dlažkovice
Gymnázium dr. V. Šmejkala, ÚL, Stavbařů
Obchodní akademie, Žatec
SPŠ strojní a elektrotechnická, ÚL
PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice
Střední zdravotnická škola a OA , Rumburk
DD, ZŠ praktická, PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov
Domov mládeže a ŠJ - výdejna, ÚL
DD a Školní jídelna, Most
Gymnázium, ÚL, Jateční
DD a Školní jídelna, Lipová u Šluknova
VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. J. E. Purkyně, Most
SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice
Střední odborná škola, Meziboří
VOŠ a SPŠ stavební, Děčín
SŠ obchodu a služeb, ÚL
Střední škola, Trmice
Konzervatoř, Teplice

D
100 057
76 893
101 661
51 253
44 462
43 100
63 701
55 931
47 205
41 003
15 308
47 750
34 765
38 581
41 540
55 430
37 260
29 820
40 047
34 125
30 669
22 355
33 711
16 259
28 834
36 900
35 952
22 725
31 101
32 851
41 995
22 607
30 644
21 977
26 296
36 863
25 946
29 261
12 081
19 075
30 138
18 704
22 296
25 848
24 148
23 563
26 785
24 831
31 915

mzdy a náklady po
odvody
odečtení
(č.ú. 521mezd a
528)
odvodů
E
59 804
52 490
77 463
36 457
30 196
28 851
49 841
42 638
34 822
29 160
3 700
36 316
24 763
28 943
32 344
46 349
28 431
21 177
31 690
25 772
22 380
14 434
25 980
8 690
21 591
29 774
29 091
15 898
24 656
26 488
35 684
16 310
24 432
16 020
20 369
31 022
20 449
23 766
6 685
13 685
24 754
13 485
17 085
20 648
19 003
18 484
21 732
19 938
27 058

F=D-E
40 253
24 403
24 198
14 796
14 266
14 249
13 860
13 293
12 383
11 843
11 608
11 434
10 002
9 638
9 196
9 081
8 829
8 643
8 357
8 353
8 289
7 921
7 731
7 569
7 243
7 126
6 861
6 827
6 445
6 363
6 311
6 297
6 212
5 957
5 927
5 841
5 497
5 495
5 396
5 390
5 384
5 219
5 211
5 200
5 145
5 079
5 053
4 893
4 857

1% nákladů
po odečtu
mezd a
odvodů
G = F/100
403
244
242
148
143
142
139
133
124
118
116
114
100
96
92
91
88
86
84
84
83
79
77
76
72
71
69
68
64
64
63
63
62
60
59
58
55
55
54
54
54
52
52
52
51
51
51
49
49

Příloha
č. 11
k usnesení
Náklady
v roce
2008 č. 38/119R/2008
mzdy a náklady po
odvody
odečtení
(č.ú. 521mezd a
528)
odvodů

1% nákladů
po odečtu
mezd a
odvodů

Poř.č
.

Č. org.

A
50
51
52
53
54
55
56
57
58

B
093180
097240
091030
096020
092200
096110
094020
095040
092100

C
VOŠ a SOŠ, Roudnice n/L.
OA a jaz.škola , ÚL, Pařížská
SŠ technická, Varnsdorf
SŠ obchodu a služeb, Teplice
DD a Školní jídelna, Chomutov
Dům dětí a mládeže, Teplice
Střední škola stavební, Louny
SOU služeb, Litvínov-Hamr
SPŠ a VOŠ, Chomutov

D
25 424
23 402
18 885
29 130
17 526
9 278
22 204
22 393
27 994

E
20 619
18 633
14 207
24 662
13 115
4 968
18 011
18 245
23 890

F=D-E
4 805
4 769
4 678
4 468
4 411
4 310
4 193
4 148
4 104

G = F/100
48
48
47
45
44
43
42
41
41

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

092090
097130
096250
097150
092130
091010
091230
091130
093170
096270
097180
091180
092190
095090
091120
095150
097190
097170
095160
096140
097210
095080
091040
094070
096150
093010
096240
094120
093130
092210
092180
093150
094090
091050
092120
091160
097080
094050
097220
092160
094100
095120
093190
096210
096080

Gymnázium a SOŠ, Klášterec n/O.
ZŠ speciální a MŠ, ÚL, Pod parkem
DD a Školní jídelna, Krupka
Střední odborná škola, ÚL, Stará
Gymnázium, Chomutov
Školní statek, Děčín-Libverda
SPŠ strojní a dopravní, Děčín
SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín
Gymnázium, Roudnice n/L.
Speciální ZŠ a Spec.MŠ, Teplice
DD a Školní jídelna, ÚL, Špálova
Gymnázium, Děčín
DD a Školní jídelna, Mašťov
Střední průmyslová škola, Most
Střední zdravotnická škola, Děčín
ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most
Střední průmyslová škola, ÚL
DD a Školní jídelna, Tisá
Dům dětí a mládeže, Most
Střední průmyslová škola, Duchcov
DD a Školní jídelna, ÚL, Truhlářova
DD a Školní jídelna, Hora Sv.Kateřiny
DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice
Gymnázium V. Hlavatého, Louny
Střední průmyslová škola, Teplice
Školní statek, Roudnice n/L.-Vědomice
DD a Školní jídelna, Tuchlov
Obchodní akademie gen. F. Fajtla, Louny
Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice
Dům dětí a mládeže, Chomutov
Dětský domov, Vysoká Pec
Gymnázium, Lovosice
Logopedická ZŠ, Měcholupy
DD a Školní jídelna, Krásná Lípa
SPŠ stavební a OA, Kadaň
Gymnázium, Rumburk
Základní umělecká škola E. Randové, ÚL
Speciální ZŠ, Louny
Speciální ZŠ a PrŠ, Trmice
Gymnázium, Kadaň
SŠ zemědělská a ekologická, Žatec
Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov
DD a Školní jídelna, Litoměřice
ZŠ praktická, Bílina
Základní umělecká škola, Teplice

21 348
27 507
16 412
16 262
24 065
7 603
27 452
16 634
18 872
24 281
12 822
24 713
10 818
20 161
15 578
29 123
20 087
9 605
6 719
15 943
9 267
9 832
11 023
15 649
17 752
5 069
9 659
14 969
22 688
7 719
9 772
14 456
14 595
7 192
20 098
18 320
14 619
13 253
16 001
17 154
12 367
15 128
7 435
14 887
13 577

17 421
23 581
12 502
12 364
20 204
3 836
23 733
12 915
15 201
20 618
9 304
21 344
7 532
16 929
12 381
26 015
16 990
6 526
3 640
12 893
6 246
6 838
8 034
12 688
14 811
2 180
6 800
12 137
19 875
4 952
7 093
11 851
12 064
4 675
17 610
15 892
12 334
10 992
13 743
14 917
10 159
12 947
5 279
12 750
11 459

3 927
3 926
3 910
3 898
3 861
3 767
3 719
3 719
3 671
3 663
3 518
3 369
3 286
3 232
3 197
3 108
3 097
3 079
3 079
3 050
3 021
2 994
2 989
2 961
2 941
2 889
2 859
2 832
2 813
2 767
2 679
2 605
2 531
2 517
2 488
2 428
2 285
2 261
2 258
2 237
2 208
2 181
2 156
2 137
2 118

39
39
39
39
39
38
37
37
37
37
35
34
33
32
32
31
31
31
31
31
30
30
30
30
29
29
29
28
28
28
27
26
25
25
25
24
23
23
23
22
22
22
22
21
21

Zkrácený název organizace
celkem

Příloha
č. 11
k usnesení
Náklady
v roce
2008 č. 38/119R/2008
mzdy a náklady po
odvody
odečtení
(č.ú. 521mezd a
528)
odvodů

1% nákladů
po odečtu
mezd a
odvodů

Poř.č
.

Č. org.

A
104
105
106
107

B
096170
091170
094080
096200

C
Gymnázium, Duchcov
Evropská obchodní akademie, Děčín
Gymnázium, Žatec
Obchodní akademie, Teplice

D
15 338
18 334
14 208
16 622

E
13 238
16 251
12 141
14 639

F=D-E
2 100
2 083
2 067
1 983

G = F/100
21
21
21
20

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
xxx

097280
091340
096310
097140
092050
093200
095140
091270
091290
094140
091350
091240
094060
097300
093070
097260
093160
097250
091400
091300
091150
093230
097270
096100
091390
094150
091310
096090
093260
091370
096070
097290
093240
091360
xxx

ZŠ praktická, ÚL, Studentská
Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Děčín
Speciální ZŠ a MŠ, Teplice
Obchodní akademie, ÚL, Národního odboje
Střední zdravotnická škola, Chomutov
ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice
ZŠ prof. Z. Matějčka, Most
Speciální ZŠ, Česká Kamenice
Základní umělecká škola, Děčín
Dům dětí a mládeže, Žatec
Základní umělecká škola, Rumburk
Gymnázium, Česká Kamenice
Gymnázium, Podbořany
ZŠ praktická, ÚL, Karla IV.
Speciální ZŠ, Štětí
MŠ speciální, ÚL, Malátova
Speciální ZŠ a Praktická škola, Lovosice
Základní umělecká škola, ÚL, Neštěmice
Dům dětí a mládeže, Děčín
Základní umělecká škola, Varnsdorf
Speciální ZŠ, Rumburk
ZŠ praktická, Roudnice n/L.
MŠ speciální, ÚL, Štefánikova
Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov
Speciální ZŠ, Šluknov
ZŠ při DPL, Louny
Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf
Základní umělecká škola, Duchcov
ZŠ praktická, Úštěk
Dům dětí a mládeže, Rumburk
Základní umělecká škola, Dubí
ZŠ praktická, Velké Březno
ZŠ praktická, Libochovice
Dům dětí a mládeže, Varnsdorf

13 327
19 107
17 335
15 558
14 363
20 069
12 469
10 982
9 967
3 624
9 440
8 538
7 782
8 756
7 840
3 499
10 069
7 194
4 411
6 100
9 384
7 662
3 665
3 564
5 389
4 312
8 074
3 446
3 520
2 991
2 839
2 474
2 653
2 693

11 399
17 197
15 461
13 694
12 568
18 386
10 839
9 461
8 567
2 296
8 120
7 253
6 630
7 631
6 803
2 477
9 083
6 208
3 447
5 143
8 490
6 830
2 845
2 752
4 604
3 634
7 417
2 896
3 011
2 547
2 449
2 100
2 314
2 366

1 928
1 910
1 874
1 864
1 795
1 683
1 630
1 521
1 400
1 328
1 320
1 285
1 152
1 125
1 037
1 022
986
986
964
957
894
832
820
812
785
678
657
550
509
444
390
374
339
327

19
19
19
19
18
17
16
15
14
13
13
13
12
11
10
10
10
10
10
10
9
8
8
8
8
7
7
6
5
4
4
4
3
3

3 018 542 2 344 590

673 952

6 740

Zkrácený název organizace
celkem

Celkem

Příloha č. 12 k usnesení č. 158/119R/2008
NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S.
1. Ruší se dosavadní text Článku 15 odst. (3) a nahrazuje se tímto zněním:
„ (3) Představenstvu přísluší zejména:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

zabezpečování obchodního vedení Společnosti,
zabezpečování řádného vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení obchodních knih a
ostatních dokladů Společnosti a zajišťování jejich řádné archivace,
plnění povinností Společnosti vůči akcionářům; uvědomování akcionářů o vypracování zprávy
o vztazích mezi propojenými osobami, kterou připojí k výroční zprávě,
zajišťování zpracování a předkládání valné hromadě návrhů na rozhodnutí o všech otázkách,
které ObchZ nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady; tím není dotčeno právo
valné hromady rozhodnout o jakékoliv záležitosti z vlastní iniciativy,
vydávání opatření k využívání nástrojů ekonomického řízení, zejména v oblasti financování,
tvorby cen a fondů Společnosti,
schválení strategických plánů Společnosti,
schválení finančních výhledů Společnosti,
schválení organizačních řádů společnosti,
uzavírání pracovní smlouvy se ředitelem Společnosti, jeho odvolávání a rozhodování o jeho
odměňování,
uzavírání pracovní smlouvy s ředitelem odštěpného závodu, jeho odvolávání a rozhodování o
jeho odměňování ,
udělování, odvolávání prokury a odměňování prokuristů,
zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami a o zřízení jiných fondů a zásadách
jejich použití,
použití prostředků z rezervního fondu Společnosti a o použití prostředků jiných fondů,
schvalování organizačního řádu Společnosti (jako pravidel podnikání, vnitřního řízení a
organizace práce Společnosti),
uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru ke krytí finančních potřeb Společnosti v hodnotě do
250 mil. Kč včetně,
disponování s veškerými pohledávkami Společnosti, včetně jejich odepisování,
uzavírání smluv o přistoupení k závazku a o převzetí závazku v hodnotě do 100 mil. Kč včetně,
rozhodování o vzdání se práv,
poskytování darů movitých věcí včetně peněz fyzickým a právnickým osobám,
uzavírání smluv o sdružení prostředků,
vykonávat další práva a plnit další povinnosti vyplývající z obecně závazných právních
předpisů a z těchto stanov.“

2. Ruší se dosavadní text Článku 17 a nahrazuje se tímto zněním:
(1)

„Zasedání představenstva se konají nejméně jednou za kalendářní měsíc.

(2)

Zasedání představenstva svolává jeho předseda pozvánkou odeslanou všem členům představenstva
nejméně 2 dny předem, která musí obsahovat termín, místo konání a pořad zasedání; zasedání
představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení této lhůty, pokud všichni členové
představenstva nejpozději před zahájením představenstva prohlásí, že na jejím dodržení netrvají.

(3)

Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně
některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. V tom případě je součástí žádosti návrh
programu.
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(4)

Zasedání představenstva se konají místě, které je určeno v pozvánce.

(5)

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

(6)

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

(7)

Na zasedání představenstva mohou být přizváni členové jiných orgánů Společnosti, její
zaměstnanci, akcionáři nebo i jiné osoby, které představenstvo zaváže mlčenlivostí. Pozvaní
zaměstnanci a prokurista jsou povinni se zasedání představenstva zúčastnit.

(8)

Zasedání představenstva řídí a organizačně zajišťuje jeho předseda, v jeho nepřítomnosti
místopředseda. Pokud není přítomen předseda představenstva ani místopředseda, řídí jeho zasedání
nejstarší přítomný člen. Osoba, která řídí představenstvo je jeho předsedajícím. O zasedání
představenstva se pořizuje zápis. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří
hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není
prokázáno něco jiného platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí návrhu usnesení. Zápis
podepisují předseda představenstva a zapisovatel.

(9)

Náklady na zasedání a činnost představenstva nese Společnost.“

3. Ruší se dosavadní text Článku 18 odst. (1) a nahrazuje se tímto zněním:
„V naléhavých případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat rozhodnutí
představenstva per rollam; takovéto rozhodnutí je platné tehdy, jestliže s ním souhlasili všichni členové
představenstva; rozhodnutí per rollam musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu;
jako komunikační prostředky pro jednání v nepřítomnosti jsou pro účely těchto stanov dohodnuty telefax
se zpětným potvrzením převzetí telefaxu, e-mailová pošta s potvrzením o přijetí nebo doporučený dopis
doručený členu představenstva; pokud se obeslaný člen představenstva ve lhůtě 24 hodin od okamžiku
doručení nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí.“

4. Ruší se dosavadní text Článku 21 odst. (6) a nahrazuje se tímto zněním:
Na zasedání dozorčí rady mohou být přizváni členové jiných orgánů Společnosti, její zaměstnanci,
akcionáři nebo i jiné osoby, které dozorčí rada zaváže mlčenlivostí. Pozvaní zaměstnanci a prokurista jsou
povinni se zasedání dozorčí rady zúčastnit.

5. Ruší se dosavadní text Článku 25 a nahrazuje se tímto zněním:
„Vnitřní organizace Společnosti včetně delegování pravomoci a odpovědnosti na jednotlivé organizační
články a vedoucí pracovníky je upravena organizačním řádem společnosti a organizačními řády
jednotlivých odštěpných závodů, které jsou schvalovány představenstvem Společnosti.“

Č. sml.: 08/111-0
Č. j.:

Příloha č. 13 k usnesení č. 161/119R/2008

Dohoda o spolupráci při provozování Eurocentra
uzavřená dle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Česká republika - Úřad vlády České republiky,
se sídlem:
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1- Malá Strana,
PSČ: 118 01
IČ:
00006599,
zastoupená:
PhDr. Pavlínou Bartoňovou,
ředitelkou Odboru informování o evropských záležitostech
(dále jen „Úřad“),
a
Ústecký kraj
se sídlem:
IČ:
zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
70892156,
Ing.Jiřím Šulcem,
hejtmanem

(dále jen „Partner“)
(obě strany dále jen „smluvní strany“),

společně si vědomy významu a potřeby informování o evropských záležitostech
v České republice, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto dohodu o spolupráci při provozování
Eurocentra Ústí nad Labem
(dále jen „dohoda“):

Čl. I
PŘEDMĚT DOHODY
1. Předmětem této dohody je vzájemná spolupráce při zajišťování činnosti Eurocentra a
při podávání informací o Evropské unii a evropských záležitostech.
2. Smluvní strany se zavazují podporovat iniciativy směřující ke spolupráci při
zajišťování činností Eurocentra Ústí nad Labem (dále jen „Eurocentrum“).

1

Č. sml.: 08/111-0
Č. j.:
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Čl. II
ČINNOSTI EUROCENTRA
Hlavním úkolem Eurocentra je zajišťovat a vykonávat následující činnosti:
a) Poskytovat občanům informace a poradenství týkající se evropských
záležitostí, a to přímým kontaktem, zodpovídáním elektronických dotazů,
poskytováním informačních materiálů a informováním o bezplatné telefonní
lince Eurofon 800 200 200 a internetovém portálu Euroskop.cz,
b) pořádat různé akce, besedy či semináře se zaměřením na komunikační priority
a na vybrané cílové skupiny občanů,
c) spoluvytvářet znalostní databázi a informační materiály o EU,
d) úzce spolupracovat s Partnerem a s dalšími relevantními subjekty v rámci
Ústeckého kraje (např. s orgány veřejné správy, vysokými školami, Regionální
rozvojovou agenturou, krajským zastoupením CzechInvestu, Hospodářskou
komorou a dalšími orgány a institucemi zabývajícími se agendou EU).

Čl. III
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Smluvní strany konstatují, že Úřad zřídil Eurocentrum v budově Krajského úřadu
Ústeckého kraje a v této budově ho také ke dni nabytí platnosti této smlouvy provozuje;
v případě, že se Úřad rozhodne Eurocentrum přestěhovat do jiných prostor, ke dni pozbytí
platnosti nájemní smlouvy pozbývají platnosti ustanovení Čl. III. odst. 3 písm. a), b) a c)
této dohody.
2. Úřad se zavazuje:
a) hradit veškeré náklady spojené s vybavením prostoru určeného pro Eurocentrum
(nábytek, technika, apod.),
b) zajistit personální obsazení Eurocentra,
c) hradit mzdové náklady pracovníků Eurocentra,
d) hradit odborná školení pracovníků Eurocentra,
e) hradit náklady na technický provoz Eurocentra (placení nájemného, telefonních
poplatků, internetového připojení, elektřiny, služeb apod.),
f) hradit náklady spojené s provozním rozpočtem Eurocentra (technický provoz,
pořádání besed, přednášek, setkání s občany, rozesílání pozvánek apod.),
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g) umístit na internetový portál Úřadu Euroskop.cz v rubrice jednotlivých regionálních
Eurocenter odkaz na webové stránky Partnera,
h) umožnit Partnerovi využívání informačních materiálů Eurocentra,
i) poskytovat další potřebnou součinnost při mediální a PR prezentaci Partnera v oblasti
informování o evropských záležitostech,
j) s dostatečným předstihem si rezervovat vyčleněné prostory krajského úřadu,
k) jmenovat kontaktní organizace a osoby, které budou pověřeny jednáním s Partnerem
během provozu Eurocentra.
3. Partner se zavazuje:
a) nabídnout Úřadu vhodné prostory pro účely zřízení a provozování Eurocentra, které
budou dobře dostupné veřejnosti, za tímto účelem uzavřít Nájemní smlouvu,
b) v případě výskytu právní či jiné překážky, jež by Úřadu jakýmkoliv způsobem
znemožnila či výrazným způsobem omezila možnost užívání prostor uvedených
v bodě a) tohoto odstavce a tím i výkon činností uvedených v čl. II této dohody,
informovat kontaktní osobu Úřadu neprodleně, jakmile se o nich dozví a poskytnout
na tuto dobu po dohodě s Úřadem náhradní prostory v odpovídající kvalitě tak, aby
nedošlo ke snížení standardu poskytovaných služeb Eurocentra, pro případ, že Úřad
nebude na Partnerovi uplatňovat nárok na slevu z nájemného dle zákona č. 116/1990
Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, plynoucí
z platné nájemní smlouvy uzavřené mezi Úřadem a Partnerem,
c) umožnit viditelné označení Eurocentra příslušným logem jak z vnější strany budovy
(lze realizovat pouze formou samolepky na prosklenou vstupní část úřadu), tak i ve
vnitřních prostorách poskytnutých Partnerem pro potřeby výkonu činnosti Eurocentra,
d) poskytovat další možnou součinnost, na které se obě strany předem dohodnou, při
mediální a PR prezentaci Eurocentra a při naplňování platné vládou schválené
Koncepce informování o evropských záležitostech v České republice, která je ve své
aktuální verzi vždy k dispozici na internetovém portálu Úřadu Euroskop.cz,
e) poskytnout Eurocentru prostory pro konání besed, seminářů, přednášek a jiných
hromadných akcí, uspořádaných za účelem informování o evropských záležitostech a
to tak, že Úřad má z této smlouvy nárok na bezplatné užívání:
•

konferenčního sálu – 1x měsíčně;

•

zasedacího sálu nebo jedné z uvedených místností č. 355, 460, 559,
659, 740 nebo 850 – 2x měsíčně;

•

přednáškového sálu nebo místnosti č.208 – 1x měsíčně;

rezervace těchto prostor je nutná s dostatečným předstihem přes rezervační systém
krajského
úřadu
(internetové
stránky
dle
odkazu
http://www.krustecky.cz/vismo5/formulare2.asp?u=450018&id_org=450018&id_f=4968&p1=1341
50), popřípadě přes pracovníka odboru informatiky KÚ, který tyto rezervace
zabezpečuje : paní Simona Truhlářová, telefon: +420 475 657 622
f) pro účely uvedené v písm. e) tohoto článku na vyžádání předložit kontaktní osobě
Úřadu seznam akcí konaných v prostorách uvedených v odstavci e) této dohody a
následně poskytnout součinnost při rezervaci termínů pro konání akcí Eurocentra,
3

Č. sml.: 08/111-0
Č. j.:

Příloha č. 13 k usnesení č. 161/119R/2008

g) poskytovat Eurocentru a Úřadu aktuální kontakty na regionální instituce, starosty,
úřady, média, školy apod., se kterými spolupracuje,
h) poskytovat Úřadu veškeré informace, jež mohou mít vliv na fungování Eurocentra,
i) uvádět informace o činnosti Eurocentra na svých propagačních materiálech, jakož i na
svých internetových stránkách s odkazem na internetový portál Úřadu Euroskop.cz,
j) jmenovat kontaktní osoby, které budou pověřeny jednáním s Úřadem během provozu
Eurocentra.

Čl. IV
DOBA TRVÁNÍ A ZÁNIK DOHODY
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato dohoda může být ukončena:
a) Písemnou dohodou smluvních stran,
b) výpovědí kterékoli ze smluvních stran, s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců, která
počíná běžet od prvého dne následujícího po doručení písemné výpovědi druhé
smluvní straně,
c) výpovědí kterékoli ze smluvních stran s účinností od okamžiku doručení písemné
výpovědi druhé smluvní straně, v případě, že druhá smluvní strana porušuje povinnosti
vyplývající z čl. III této dohody, a to i přes opakované písemné upozornění oprávněné
smluvní strany, aby povinná smluvní strana dostála svým závazkům.

Čl. V
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na vědomí, že:
a) Síť Eurocenter je součástí tzv. integrovaného informačního systému o evropských
záležitostech, mezi jehož další nástroje patří zejména internetový portál Euroskop.cz a
bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200,
b) integrovaný informační systém dle předchozího písmena koordinuje Úřad a je založen
na vyvážených informacích,
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c) odborné informace budou navzájem sdílené a všechna Eurocentra se budou podílet na
budování databáze např. často kladených dotazů o EU tak, aby občané získali
srozumitelné odpovědi na své dotazy v co nejkratším čase.
2. Tato smlouva se sjednává jako bezúplatná. Každá ze smluvních stran si ponese náklady
v souvislosti s plněním této smlouvy.

3. Kontaktními osobami pro účely této dohody jsou:
a) na straně Úřadu:

Mgr. Michaela Mrzenová
e-mail: mrzenova.michaela@vlada.cz
tel.: 220 143 759

b) na straně Partnera:

Ing.Jaroslav Pikal
e-mail: pikal.j@kr-ustecky.cz
tel.: 457 657 729

Čl. VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany se zavazují poskytovat si při plnění této dohody vzájemně aktivní
součinnost.
2. Ostatní v dohodě neuvedené právní vztahy budou řešeny dle příslušných ustanovení
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících
právních předpisů.
3. Veškeré změny a dodatky této dohody musí být provedeny v písemné formě a musí být
podepsány oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Partner tímto potvrzuje, že o uzavření této dohody bylo rozhodnuto Radou Ústeckého
kraje usnesením č…… ze dne…….

5

Č. sml.: 08/111-0
Č. j.:

Příloha č. 13 k usnesení č. 161/119R/2008

V …………… dne ……………….

V …………… dne ……………….

……………………………..

……………………………….

za Úřad

za Partnera
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