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 115. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 11. 6. 2008 od 10:30 hodin do 13:15 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/115R/2008
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 115. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 – 2008.
Usnesení č. 2/115R/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. 23/106R/2008 B-01 Návrh projektu Rodinné pasy
2. Usnesení č. 68/106R/2008 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 18/112R/2008 C-02 Mobilní prezentace Ústeckého kraje
4. Usnesení č. 31/112R/2008 B Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Ústeckým krajem
5. Usnesení č. 32/112R/2008 B Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Ústeckým krajem
6. Usnesení č. 195/112R/2008 C Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti
sociální a zdravotnictví za 1. čtvrtletí 2008
B) souhlasí
se změnou termínu plnění usnesení vyplývajících z Rady Ústeckého kraje:
1 . Usnesení č. 23/106R/2008 B-02 Návrh projektu Rodinné pasy na 31.07.2008
Usnesení č. 3/115R/2008
Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
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ústní informace členů Rady Ústeckého kraje.
Usnesení č. 4/115R/2008
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Sdružení českých spotřebitelů
IČ: 409871
sídlo: Budějovická 73, Praha 4
výše dotace: 25 000,- Kč
název projektu (akce): Udělení ceny „Spokojený zákazník Ústeckého kraje 2008“
2. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Sdružení rodáků a přátel města Žatec
IČ: 70852413
sídlo: Zavátá 84, Praha 5
výše dotace: 60 000,- Kč
název projektu (akce): Miss zlatého moku 2008
3. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Středisko křesťanské pomoci Klubíčko
IČ: 73633151
sídlo: Sládkova 767/8, Litoměřice
výše dotace: 70 000,- Kč
název projektu (akce): LI-FE 2008 – 4. ročník Litoměřického festivalu soudobé
křesťanské kultury
4. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana Ústeckého kraje:
žadatel: TJ Slavoj Litoměřice
IČ: 14866170
sídlo: Písečný ostrov 1/1928, Litoměřice
výše dotace: 70 000,- Kč
název projektu (akce): FISA Mezinárodní litoměřická regata
5. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Lukáš Kébrt
IČ: ---sídlo: Bezručova 148, Křešice
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výše dotace: 14 000,- Kč
název projektu (akce): Realizace výchovně – vzdělávacího programu prevence pro
děti mladšího školního věku
6. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: NGW, s.r.o.
IČ: 25030680
sídlo: Lužické náměstí 211, Rumburk
výše dotace: 80 000,- Kč
název projektu (akce): 90. výročí Rumburské vzpoury
7. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Alena Hálová
IČ: 15665658
sídlo: Mlýnská 43, Česká Kamenice
výše dotace: 79 000,- Kč
název projektu (akce): 1. originální českokamenická výstava letniček a balkónových
rostlin
8. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Spolek Krušnohorský expres Most
IČ: 66684391
sídlo: Úpravna uhlí Herkules, Most
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): Historickým vlakem na oseckou pouť
9. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Severočeský letecký archiv Most
IČ: 75074991
sídlo: K. H. Máchy 373/574, Most
výše dotace: 30 000,- Kč
název projektu (akce): Vydání publikace o historii
10. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.
IČ: 25446380
sídlo: B. Němcové 552, Chomutov
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): Letní festival KAMENČÁK 2008
11. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
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žadatel: Regionální svaz hokejbalu
IČ: 49626485
sídlo: Jana Opletala 1673, Most
výše dotace:85 000,- Kč
název projektu (akce): Hokejbalová reprezentace Ústeckého kraje hráči do 15-ti let
12. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: OS Sdružení přátel DD Ústí nad Labem – Střekov
IČ: 27042120
sídlo: Ústecká 56, 410 02 Malé Žernoseky
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu (akce): Zlepšení životních podmínek v DOZP Hliňany
B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout:
13. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Měcholupy
IČ: 265233
sídlo: Měcholupy 12
výše dotace: 4 136 000,- Kč
název projektu (akce): Výstavba pochůzných komunikací
14. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Kovářská
IČ: 261947
sídlo: nám. J. Švermy 64, Kovářská
výše dotace: 208 000,- Kč
název projektu (akce): Rozšíření veřejného rozhlasu a doplnění o bezpečnostní
komponenty
15. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Mikulov
IČ: 266485
sídlo: Tržní náměstí 27, Mikulov
výše dotace: 280 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce oken a dveří na obecním bytovém domě
16. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Velké Březno
IČ: 267139
4

sídlo: Děčínská 211, Velké Březno
výše dotace: 390 000,- Kč
název projektu (akce): Dětské hřiště a zeleň
17. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Údlice
IČ: 262153
sídlo: Náměstí 12, Údlice
výše dotace: 931 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce části veřejného osvětlení
18. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: TJ Sokol Údlice
IČ: 526339
sídlo: Revoluční 35, Údlice
výše dotace: 450 000,- Kč
název projektu (akce): Napojení areálu fotbalového hřiště na veřejnou kanalizaci
19. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Český veslařský svaz
IČ: 48136794
sídlo: Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov
výše dotace: 3 000 000,- Kč
název projektu (akce): Račice – povrch pro in-line brusle
20. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Mikulov
IČ: 266485
sídlo: Tržní náměstí 27, Mikulov
výše dotace: 370 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce okenních výplní na budově OÚ Mikulov
21. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Občanské sdružení Poláčkova 24-30
IČ: 22737553
sídlo: Poláčkova 26, Ústí nad Labem
výše dotace: 370 000,- Kč
název projektu (akce): Výstavba areálu pro volnočasové aktivity
22. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
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žadatel: obec Vilémov
IČ: 262200
sídlo: Náměstí čp. 1, Vilémov
výše dotace: 300 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce bytu pro tělesně postižené osoby
23. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Statutární město Děčín
IČ: 261238
sídlo: Mírové náměstí 1175/5, Děčín
výše dotace: 30 000,- Kč
název projektu (akce): Workshop v rámci evropského týdne
24. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: OHK Děčín
IČ: 60279699
sídlo: Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín
výše dotace: 256 000,- Kč
název projektu (akce): Regionální výstava škol a podniků Preferované řemeslo
25. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Pesvice
IČ: 673323
sídlo: Jirkov
výše dotace: 110 000,- Kč
název projektu (akce): Obnova hřiště v obci
26. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: ZŠ Dubí 1
IČ: 46071156
sídlo: Školní náměstí 177, 417 01 Dubí
výše dotace: 3 000 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce sportovního hřiště
C)

ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit materiál Zastupitelstvu
Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008

Usnesení č. 5/115R/2008
Deklarace o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s.; Smlouva o společném
financování revitalizačního projektu mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s.
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Deklarace o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s. dle
přílohy 1 tohoto usnesení

B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit veškeré potřebné úkony k realizaci
části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2008
C) schvaluje
vzorovou Smlouvu o společném financování revitalizačního projektu mezi Ústeckým krajem
a Severočeskými doly a.s. dle přílohy 2 tohoto usnesení
Usnesení č. 6/115R/2008
Smlouva o spolupráci s NPÚ
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit uzavření Smlouvy o spolupráci při restaurování vitráží horní řady oken
děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě mezi Ústeckým krajem a
Národním památkovým Ústavem se sídlem v Praze, Valdštejnské náměstí 3,
IČ: 75032333, dle předloženého materiálu
2. rozhodnout dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o darování okenních vitráží, uvedených v předloženém materiálu,
Národnímu památkovému Ústavu se sídlem v Praze, Valdštejnské náměstí 3, IČ:
75032333, za podmínek stanovených ve Smlouvě o spolupráci při restaurování vitráží
horní řady oken děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, schválené dle
bodu 1. tohoto usnesení.
3. uložit radě kraje rozhodovat o průběžném uzavírání darovacích smluv tak, aby byly
splněny podmínky stanovené ve Smlouvě o spolupráci při restaurování vitráží horní řady
oken děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, schválené dle bodu
1. tohoto usnesení.
Termín: průběžně
B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit k projednání zastupitelstvu kraje
doporučení dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 25. 6. 2008
Usnesení č. 7/115R/2008
Uzavírání smluv v přenesené působnosti - zmocnění ředitele krajského úřadu
Rada Ústeckého kraje po projednání
ukládá
v souladu s § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, vyhotovit a podepsat
zmocnění Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, tohoto znění:
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„Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje, po projednání v Radě Ústeckého kraje dne
11. června 2008 v souladu s § 61 odst. 3 písm. g) a podle § 61 odst. 3 písm. c), § 69 odst. 1, 2
písm. a), i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zmocňuje
Ing. Milana Zemaníka, ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, ke všem právním
úkonům, k rozhodování, vystupování, včetně podepisování příslušných listin ve věci
závazkových právních vztahů v přenesené působnosti v souladu s příslušnou rozpočtovou
položkou nebo poukázanými účelově vázanými prostředky ze státního rozpočtu.“
Termín: 30. 6. 2008
Usnesení č. 8/115R/2008
Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhodla
o uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách –
oblast:
a)

Příměstská doprava Ústí nad Labem, s účinností úprav od 1. 7. 2008, dopravce
Dopravní podnik města ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem,
IČ 25013891

b) Litvínovsko, s účinností úprav od 29. 6. 2008, dopravce Autobusy KAVKA, a.s.,
Báňská 287, 434 01 Most; IČ 27289974
Usnesení č. 9/115R/2008
Dopravní obslužnost autobusová – rozsah základní dopravní obslužnosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje stanovit dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní
obslužnosti autobusovou dopravou pro území Ústeckého kraje pro roky 2007 – 2014 tak, že
za základní dopravní obslužnost mohou být považovány spoje na linkách dle
aktualizovaného dokumentu dle předloženého materiálu v maximální výši 19 400 000 km
za rok;
B) ukládá
JUDr. Milanu Francovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého
kraje k rozhodnutí materiál dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 25. 6. 2008
Usnesení č. 10/115R/2008
Odměna řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

stanoví
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v souladu s § 59 odstavce 1 písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, Ing. Vladimíru Macholdovi, řediteli Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, odměnu ve výši uvedené dle předloženého
materiálu.
B)

ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, zabezpečit
veškeré úkony potřebné k vyplacení odměny dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2008

Usnesení č. 11/115R/2008
Informace o stavu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních
společností v Ústeckém kraji
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
Informaci o stavu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných
těžebních společností v Ústeckém kraji a přehled o projednaných projektech v obcích
Ústeckého kraje dle přílohy 3 tohoto usnesení.

B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit materiál Zastupitelstvu Ústeckého
kraje
Termín: 25. 6. 2008
Usnesení č. 12/115R/2008
Projekty pro prioritní osu 3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.1 Rozvoj
dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
přípravu projektů pro prioritní osu 3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.1
Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu a jejich zařazení do
Indikativního seznamu projektů:
1) Rekonstrukce silnice II/247 Lukavec – D8 – Radovesice – II/237 Libochovice – Evaň –
Peruc – III/23739 Peruc – Toužetín – III/22934 Toužetín – I/7
2) Rekonstrukce části silnic II/225 (od křižovatky se silnicí II/224 – Žatec a II/227 (Žatec –
H. O. Rakovník)
3) Rekonstrukce silnic od Žatce přes I/7 k I/28 u Rané (II/225, III/22533, III/22535,
III/2501, II/255, III/25011, III/25013 a II/250)
B)ukládá
1. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu odboru investičního, zahájit přípravu zpracování
projektové dokumentace pro jednotlivé projekty dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: ihned
2. Ing. Jiřímu Hubkovi, vedoucímu odboru evropských projektů, zařadit projekty dle bodu
A) tohoto usnesení do Indikativního seznamu projektů předkládaných k realizaci v rámci
ROP.
Termín: 30. 6. 2008
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Usnesení č. 13/115R/2008
Darovací smlouva mezi Ústeckým krajem a společností INPEKO spol.s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a společností INPEKO spol.
s r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Janáčkova 11, PSČ 400 07, IČ: 40233278 dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 14/115R/2008
Žádost o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro
Regionální svaz hokejbalu Severozápad
se sídlem: J. Opletala 1673, 434 01 Most
zastoupený: Vladimírem Paprancem, sekretář RSHb
Usnesení č. 15/115R/2008
Operační program Vzdělávaní pro konkurenceschopnost (OPVK) – návrh poskytnutí dotací v 1.
výzvách globálních grantů Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit vybrané grantové projekty předložené v 1. výzvách
Globálních grantů v oblasti podpory 1.1 Zkvalitnění počátečního vzdělávání v , 1.2 Rovné
příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
v Ústeckém kraji a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém
kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle předloženého
materiálu
B)

ukládá
Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrhy
vybraných grantových projektů Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 25. 6. 2008

Usnesení č. 16/115R/2008
Projekt EINET - návrh na zapojení Ústeckého kraje do projektu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zapojením Ústeckého kraje jako partnera v projektu EINET předkládaného v rámci
Prioritní osy 5 Mezinárodní spolupráce Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

B) ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k zajištění realizace části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 8. 2008
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Usnesení č. 17/115R/2008
Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku na ÚPD
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s udělením výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004 a 2005, tj.
s prodloužením termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného
vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace těmto projektům:
1. Územní plán obce Radonice do 31. 12. 2009
2. Územní plán obce Dolní Habartice do 31. 5. 2009
3. Územní plán obce Horní Habartice do 31. 12. 2009
4. Územně plánovací dokumentace Ludvíkovice do 30. 9. 2009
5. Územní plán obce Malá Veleň do 30. 6. 2009
6. Územní plán města Meziboří do 30. 10. 2009
7. Územní plán obce Františkov na Ploučnicí do 30. 6. 2009
8. Územní plán obce Opočno do 31. 12. 2009
9. Územní plán obce Verneřice do 30. 6. 2009
10. Územní plán obce Janov do 31. 12. 2009
11. Územně plánovací dokumentace obce Veselé do 31. 12. 2009
12. Územní plán obce Heřmanov do 30. 6. 2009
13. ÚPO Nové Dvory-Chvalín do 31. 12. 2009
14. Územní plán obce Merboltice do 30. 6. 2009
15. Územní plán obce Drahobuz do 30. 6. 2009
16. Kompletní územní plán v obci Lišany do 31. 12. 2009
17. Územní plán obce Polerady do 31. 12. 2009
18. Územně plánovací dokumentace obce Račiněves do 30. 6. 2009
19. Úplný územní plán obce Brodec do 30. 6. 2009
20. ÚPD Vlastislav do 31. 3. 2009
21. Územní plán obce Měděnec do 30. 6. 2009
22. Zpracování územního plánu obce Doubice do 30. 6. 2009
23. Územní plán Světec (změna územního plánu) do 31. 5. 2009
24. Územní plán obce Mašťov do 31. 12. 2009
25. Územní plán obce Okounov do 30. 6. 2009
26. Územní plán sídelních útvarů Píšťany, Žalhostice, Velké Žernoseky“ do 30. 6. 2009
27. Zpracování územně plánovací dokumentace obce Markvartice,okres Děčín do 30. 6. 2009
28. Změna územního plánu sídelního útvaru Ryjice do 31. 3. 2009
B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělit výjimku projektům uvedeným v bodě A).

C)

ukládá
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Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, předložit tento materiál
Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání.
Termín: 25. 6. 2008
Usnesení č. 18/115R/2008
Návrh dodatku ke smlouvě k Programu EVVO na rok 2007
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Rozhodnout v souladu s ustanovením § 36 odst. 1c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění, o uzavření „Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace“ se
subjektem Schola Humanita č. 1445/2007.

B) ukládá
Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh na dodatek smlouvy
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008
Usnesení č. 19/115R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Revitalizace Vesnického potoka“ oznamovatele Mostecká uhelná, a.s., V. Řezáče 315, 43467
Most. Umístění: kraj Ústecký, obec Vysoká Pec, k.ú. Kundratice u Chomutova, Podhůří u Vysoké
Pece, Vysoká Pec.
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 „Revitalizace Vesnického potoka“ oznamovatele Mostecká uhelná, a.s.,
V. Řezáče 315, 43467 Most takto:
Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru
zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů,
nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a vyčerpávajícím
způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění životního prostředí je
přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D. IV. – „Opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou, po jejich
doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné správy, odpovídající a dostatečná.
Usnesení č. 20/115R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku záměru „Konverze elektrolýzy“ oznamovatele
Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem Umístění:
Ústecký kraj, Obec:Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
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dle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k posudku záměru „Konverze elektrolýzy“, oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní
výrobu a.s., Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem 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 příslušného úřadu
připomínky.
Usnesení č. 21/115R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Obchodní centrum Děčín ul. Benešovská“ oznamovatele Megaleiar a.s., Přemyslovská 2845/43,
130 00 Praha 3 Umístění: kraj Ústecký, obec Děčín k. ú. Děčín
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 „Obchodní centrum Děčín ul. Benešovská“ oznamovatele Megaleiar a.s.,
Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k
záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí
opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

Usnesení č. 22/115R/2008
Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
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,
Jiřímu Dohnalovi, zástupci ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště,
Krupka, příspěvková organizace, plat od 1. 7. 2008 (platový výměr č. 2116).
Mgr. Daně Šlechtové, ředitelce Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy
zdravotnické, Teplice, Kapelní 2, příspěvková organizace, plat od 1. 7. 2008 (platový výměr
č. 2115).
Ing. Josefu Šlapákovi, řediteli Střední průmyslové školy strojní a dopravní, Děčín VI,
Slovanská 1000/55, příspěvková organizace, plat od 1. 7. 2008 (platový výměr č. 2114)
Heleně Švábové, ředitelce Domu dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková
organizace, plat od 1. 7. 2008 (platový výměr č. 2113).
Mgr. Alexandru Bednářovi, řediteli Logopedické základní školy, Měcholupy 1, příspěvková
organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr č. 2117).
Ing. Janě Polákové, ředitelce Střední průmyslové školy, Duchcov, Kubicových 2,
příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr č. 2118).
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Mgr. Michalu Šidákovi, řediteli Gymnázia dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů
5, příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr 2119).
Mgr. Evě Valentové, ředitelce Dětského domova a Školní jídelny, Tuchlov 47, příspěvková
organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr 2120).
Mgr. Zdeňku Volfovi, řediteli Střední zdravotnické školy, Děčín, Čsl. Mládeže 5/9,
příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr 2121).
Mgr. Bc. Rudolfu Sochorovi, řediteli Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální,
Šluknov, příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr 2122).
PhDr. Mgr. Vítězslavu Šteflovi, řediteli Integrované střední školy stavební, Ústí nad Labem,
Čelakovského 5. příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr č. 2123).
Mgr. Bc. Romanu Hudcovi, řediteli Integrované střední školy, Litoměřice, Dlouhá 6,
příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr č. 2124)
Bc. Marcele Stützové, ředitelce Dětského domova a Školní jídelny, Most, K. H. Borovského
1146, příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr č. 2125)
PaedDr. Mgr. Aleně Poradové, ředitelce Střední školy technické, Ústí nad Labem, U
Panského dvora 1006, 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 předloženého materiálu.
Termín: 30. 6. 2008
Usnesení č. 23/115R/2008
Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
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, dle ust. § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, odměnu při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku
na starobní důchod
Mgr. Jiřímu Jírovi, řediteli Střední zdravotnické školy, Chomutov, Palackého 3,
příspěvková organizace
O/36/2
Mgr. Karlu Barborovi, řediteli Základní školy praktické, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova
673, příspěvková organizace
O/84/2

B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle předloženého materiálu.
Termín: 30. 6. 2008
Usnesení č. 24/115R/2008
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) rozhodla
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
o změně zřizovacích listin příspěvkových organizací
1.

č.j. 10/2001 ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace, IČ: 00673358, sídlo: Ústí nad Labem, Palachova 35,
PSČ: 400 01
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008

2. č.j. 16/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Praktická škola, Trmice, Fügnerova 22, příspěvková
organizace, IČ: 44555466, sídlo: Trmice, Fügnerova 22, PSČ: 400 04
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině s účinností od 11. 6. 2008
3. č.j. 19/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Velké Březno, Zahradní 182, příspěvková organizace, IČ:
70842086, sídlo: Velké Březno, Zahradní 182, PSČ: 403 23
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008
4. č.j. 39/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace, IČ:
61357481, sídlo: Žatec, Svatopluka Čecha 1180, PSČ: 438 01
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině s účinností od 11. 6. 2008
5. č.j. 44/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny, Čeňka Zemana 431,
příspěvková organizace, IČ: 70841543, sídlo: Louny, Čeňka Zemana 431, PSČ: 440 01
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008
6. č.j. 45/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvkové organizace,
IČ: 62247859, sídlo: Žatec, Pražská 808, PSČ: 438 01
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008
7. č.j. 58/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, Alejní 12, příspěvková organizace, IČ:
00524646, sídlo: Teplice, Alejní 12, PSČ: 415 01
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008
8. č.j. 59/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, IČ: 00497088, sídlo:
Teplice, Fr.Šrámka 1350, PSČ: 415 02
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008
9. č.j. 70/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Duchcov, příspěvková organizace, IČ: 46071199, sídlo:
Duchcov, Kubicových 2/692, PSČ: 419 41
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině s účinností od 11. 6. 2008
10. č.j. 79/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Most, Čs. armády 1530, příspěvková organizace, IČ: 49872559, sídlo:
Most, Čs. armády 1530, PSČ: 434 46
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008
11. č.j. 84/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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název: Střední škola technická, Most-Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace, IČ:
00125423, sídlo: Most-Velebudice, Dělnická 21, PSČ: 434 80
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině s účinností od 11. 6. 2008
12. č.j. 86/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborné učiliště služeb, Litvínov – Hamr, Mládežnická 236, příspěvková
organizace, IČ: 00555584, sídlo: Litvínov, Mládežnická 236,
PSČ: 435 41
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008
13. č.j. 103/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková
organizace, IČ: 47796006, sídlo: Chomutov, Školní 50/1060, PSČ: 430 11
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině s účinností od 11. 6. 2008
14. č.j. 107/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková
organizace, IČ: 41324641, sídlo: Chomutov, Na Průhoně 4800, PSČ: 430 11
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině s účinností od 11. 6. 2008
15. č.j. 108/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborné učiliště technické, Chomutov, Pražská 702, příspěvková organizace,
IČ: 18383696, sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ: 430 01
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008
16. č.j. 140/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková
organizace, IČ: 18383874, sídlo: Varnsdorf, Bratislavská 2166, PSČ: 407 47
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině s účinností od 11. 6. 2008
17. č.j. 141/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola dopravní a strojírenská, Děčín VI, příspěvková organizace, IČ:
14450488, sídlo: Děčín VI, Dělnická 15, PSČ: 405 02
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině s účinností od 11. 6. 2008
18. č.j. 143/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace, IČ:
00673781, sídlo: Děčín, Čsl. mládeže 5/9, PSČ: 405 02
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině s účinností od 11. 6. 2008
19. č.j. 144/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6, příspěvková organizace, IČ:
00673773, sídlo: Rumburk, Františka Nohy 6/959, PSČ: 408 30
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008
20. č.j. 148/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková organizace,
IČ: 00177571, sídlo: Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, PSČ: 407 47
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008
21. č.j. 153/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Děčín IX - Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace, IČ:
65082133, sídlo: Děčín IX – Bynov, Teplická 65, PSČ: 405 05
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008
22. č.j. 187/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Lovosice, příspěvková organizace, IČ: 46773738,
sídlo: Lovosice, Mírová 225, PSČ: 410 02
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008
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23. č.j. 190/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková
organizace, IČ: 70839824, sídlo: Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, PSČ: 413 01
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008
24. č.j. 191/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace, IČ: 70840067,
sídlo: Úštěk, 1. máje 59, PSČ: 411 45
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008
25. č.j. 194/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna,
Dlažkovice 1, příspěvková organizace, IČ: 46773690, sídlo: Třebívlice, Dlažkovice 1, PSČ:
411 15
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině s účinností od 1. 9. 2008
B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci tohoto usnesení v části A).
Termín: 15. 7. 2008
Usnesení č. 25/115R/2008
Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace – personální
záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

jmenuje
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. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, PaedDr. Soňu Valuškovou ředitelkou příspěvkové organizace
Ústeckého kraje, Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace,
IČ 00673391, s účinností od 1. 8. 2008.

B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2008
Usnesení č. 26/115R/2008
Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace – personální záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

jmenuje
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. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Mgr. Zdeňku Němečkovou ředitelkou příspěvkové organizace
Ústeckého kraje, Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace, IČ
49872419, s účinností od 1. 9. 2008.
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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. 27/115R/2008
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace – zvýšení závazného ukazatele
příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se změnou závazného ukazatele - zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro rok
2008 pro příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje:
název: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace
sídlo: Lípová 651/9, 415 01 Teplice
IČ:
61515809,
o 5 tis. Kč s tím, že finanční prostředky jsou určeny na
nákup DVD „Mezi stěnami“, určeného pro práci metodiků prevence sociálně patologických
jevů na školách a okresních metodiků prevence sociálně patologických jevů jednotlivých
odloučených pracovišť Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků.

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2008

Usnesení č. 28/115R/2008
Dotační program: „Sport a volný čas 2008“ - schválení dodatku ke smlouvě
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
dodatek ke smlouvě č. 662/2008/SMT-88 ze dne 28. 4. 2008 o poskytnutí neinvestiční
dotace (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Sport a volný čas 2008“
v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, na projekt osobě:
příjemce dotace: Tělovýchovná jednota SLAVOJ SEVEROTUK, o.s.
IČ: 14868067
sídlo: Truhlářova ul. 1446, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 7. 2008
18

Usnesení č. 29/115R/2008
Zřízení přípravné třídy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
o zřízení přípravných tříd v příspěvkových organizacích Ústeckého kraje:
Název: Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297,
organizace
Sídlo: Studentská 297, 403 31, Ústí nad Labem
IČ: 70693897

příspěvková

Název: Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Karla IV. 34, příspěvková organizace
Sídlo: Karla IV. 34/12, 400 03, Ústí nad Labem
IČ: 70842094
Název: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804,
příspěvková organizace
Sídlo: T.G.Masaryka 1804, 407 47 Varnsdorf
IČ: 65081811
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: 30. 6. 2008

Usnesení č. 30/115R/2008
Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání do konce školního roku 2008/2009
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s pokračováním v základním vzdělávání do konce školního roku 2008/2009 pro žákyni
Markétu Petrů, Základní škola speciální, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková
organizace, v souladu se zákonem č. 158/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění zákona č. 383/2005 Sb..

B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2008
Usnesení č. 31/115R/2008
Změna závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2008
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Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz - pro rok 2008, pro příspěvkové organizace:
1. Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace, ve
výši 67 tis. Kč na celkový objem 799 tis. Kč, na provoz organizace – odpisy, internet,
energie, program „Bakalář“
2. Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace, ve výši 58 tis. Kč na
celkový objem 543 tis. Kč, na internetové připojení a zvýšené náklady na el. energii
3. Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace, ve výši 784 tis.
Kč na celkový objem 5 004 tis. Kč, na zajištění činností spojených s realizací dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků
4. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, ve výši
314 tis. Kč na celkový objem 4 178 tis. Kč, na neinvestiční náklady za žáky navštěvující ZŠ,
dle zákona č. 561/2004 Sb. a na provoz organizace (energie, opravy a údržba, potraviny)
5. Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, Zámecká 1, příspěvková organizace, ve výši 285
tis. Kč na celkový objem 2 759 tis. Kč, na provoz organizace (snížení přídavků na dítě,
mimořádné výdaje na opravy, potraviny, výbavy dětí)
6. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace, ve
výši 230 tis. Kč na celkový objem 2 379 tis. Kč, na neinvestiční náklady za žáky
navštěvující ZŠ, dle zákona č. 561/2004 Sb. a na energie.

Usnesení č. 32/115R/2008
Změna závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2008 – autoškola,
svářečské kurzy
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz - rok 2008, na výuku autoškoly a na svářečské
kurzy – dle učebních plánů, v celkovém objemu 4 000 tis. Kč, pro příspěvkové organizace:
v tis. Kč

§ 3123

§ 3122

§

č.org.

organizace

091230

SPŠ strojní a dopravní, Děčín

093110

VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí

093180

VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.

096150

auto-škola

svářečské
kurzy

příspěvek zřizovatele
navýšení

celkem

37

0

37

3 222

0

26

26

6 091

426

0

426

3 079

SPŠ, Teplice

43

0

43

2 366

097010

SPŠ strojní a elektrotech., Ústí n.L.

86

0

86

3 568

091030

SŠ technická, Varnsdorf

53

20

73

3 575

091100

SŠ řemesel a služeb, Děčín, Ruská

27

0

27

6 283

091200

SŠ zahrad. a zeměd. A.E.Komerse, DC

106

0

106

3 023

091250

Střední les. škola a SOŠ soc., Šluknov

41

0

41

3 133

092020

OA,SOŠ gastro. a SOU, Chomutov

145

31

176

15 243

092060

SOU technické, Chomutov

168

167

335

5 498

092070

SŠ energetická a stavební, Chomutov

122

34

156

10 067

20

092140

SOŠ služeb a SOU, Kadaň

217

0

217

5 513

093020

SOŠ tech. a zahradnická, Lovosice

270

90

360

5 889

093030

ISŠ, Litoměřice

83

26

109

5 183

093220

SOŠ a SOU, Roudnice n.L.

425

56

481

4 841

094020

SŠ stavební, Louny

0

12

12

2 582

094030

SOŠ technická a SOU, Louny

53

77

130

4 037

094040

SOŠ a SOU, Podbořany

295

140

435

7 823

094100

SŠ zemědělská a ekologická, Žatec

96

0

96

1 843

095020

SŠ technická, Most-Velebudice

145

3

148

14 654

095070

SOŠ,Meziboří

36

46

82

3 337

096010

SŠ stavební, Teplice

185

76

261

6 780

097100

ISŠ stavební, Čelakovského, Ústí n.L.

0

14

14

3 836

097110

SŠ technická, Ústí n.L., U Pans. dvora

67

56

123

4 452

3 126

874

4 000

CELKEM

~

Usnesení č. 33/115R/2008
Zpráva o činnosti Dozorčí rady Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.
v. i., za rok 2007
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Dozorčí rady Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě, v.v.i.
Usnesení č. 34/115R/2008
Změna závazných ukazatelů Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace Ústeckého
kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)souhlasí
se snížením závazného ukazatele investiční účelový příspěvek zřizovatele pro rok 2008 pro
příspěvkovou organizaci Regionální muzeum v Teplicích o částku 430 tis. Kč na celkový
objem 7 070 tis. Kč
B) u k l á d á
PhDr. Petru Novákovi, CSc., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) případně části B) tohoto usnesení
Termín: 31. 7. 2008
Usnesení č. 35/115R/2008
Změna závazných ukazatelů v usnesení Rady ÚK č. 46/108R/2008 Rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku žadatelům podle "Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje - 2008"
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit
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1. návrh změny závazného ukazatele – termínu dokončení prací na zachování či obnově
kulturní památky – položky č. 20 usnesení č. 46/108R/2008: Ing. Miroslav Perout,
záchrana a obnova zámku čp. 54 v Korozlukách, z původního termínu „do 31. 12. 2008“
na nový termín „do 31. 5. 2009“.
2. návrh změny závazného ukazatele – spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či
obnově kulturní památky ve výši min 30 % skutečných celkových nákladů včetně DPH –
položky č. 23 usnesení č. 46/108R/2008: Polesí Střekov, a.s., rekonstrukce jižní budovy
frontálního křídla zámku v Libouchci, z původní: „včetně DPH“ na nově „bez DPH“.
3. návrh změny závazného ukazatele – spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či
obnově kulturní památky ve výši min 30 % skutečných celkových nákladů bez DPH –
položky č. 6 usnesení č. 46/108R/2008: Město Výsluní, oprava střechy boční lodi a krovu
sakristie a kaple kostela sv. Václava ve Výsluní, z původní: „bez DPH“ na nově „včetně
DPH“.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008
Usnesení č. 36/115R/2008
Projednání návrhu odměn vítězným obcím pro předložení Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke
schválení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout, v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, o poskytnutí dotací v rámci
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje obcím oceněným stuhou v krajském kole soutěže
Vesnice roku 2008 a to:
Zlatá stuha – Obec Horní Podluží, ve výši 500 tis. Kč
Zelená stuha – Obec Chodouny, ve výši 125 tis. Kč
Oranžová stuha – Obec Veliká Ves, ve výši 125 tis. Kč
Modrá stuha – Obec Staňkovice, okr. Litoměřice, ve výši 125 tis. Kč
Bílá stuha – Obec Mašťov – ve výši 125 tis. Kč

B) ukládá
p. Radku Vonkovi, náměstku a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dotací
oceněným obcím Zastupitelstvu Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008
Usnesení č. 37/115R/2008
Labská stezka č. 2 - zajištění budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků potřebných pro
realizaci 1. etapy projektu vybudování cyklostezky
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o postupu prací na realizaci projektu „Labská stezka č. 2“
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B) ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu majetkového odboru, ve spolupráci s RNDr. Zuzanou
Kadlecovou, vedoucí odboru regionálního odboru, zabezpečit všechny potřebné úkony
nutné pro zajištění budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků (dlouhodobé
pronájmy, resp. prodeje) potřebných pro realizaci projektu „Labská stezka č. 2“
prostřednictvím externího dodavatele.
Termín: 31. 10. 2008
Usnesení č. 38/115R/2008
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007 až 2009
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Schválit a vyhlásit Program podpory na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 20072009 dle předloženého materiálu

B)

ukládá
Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh Programu, obsažený
dle předloženého materiálu, Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008

Usnesení č. 39/115R/2008
Hotelová škola Teplice, příspěvková organizace - příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2008 pro příspěvkovou organizaci
Ústeckého kraje:
název: Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace,
IČ: 00555878,
sídlo: Teplice, Smetanovo náměstí 786, PSČ: 415 02,
o 60 tis. Kč s tím, že finanční prostředky jsou určeny na pokrytí části nákladů spojených
s realizací programu multikulturní výchovy.

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2008

Usnesení č. 40/115R/2008
Rozpočtová opatření č. 5/2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
A)

rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 141 950 tis. Kč na
celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 170 004 tis. Kč:
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1) zvýšení o částku 14 tis. Kč
příjmy
příjmy z poskytování služeb a výrobků – zvýšení o částku 14 tis. Kč
výdaje
odbor ekonomický - UZ 31 - zvýšení o částku 14 tis. Kč (rezerva na havárie, mimořádné
události a nepředvídatelné výdaje)
2) zvýšení o částku 1 tis. Kč
příjmy
vratka vyúčtování tepla – UZ 13 229 - zvýšení o částku 1 tis. Kč
výdaje
odbor evropských projektů, Fond evropských projektů - UZ 13 229 - zvýšení o částku
1 tis. Kč
v rámci
projektu
Poradenská místa Triangle
3) zvýšení o částku 74 tis. Kč
příjmy
převod cestovného z roku 2007 - zvýšení o částku 74 tis. Kč
výdaje
odbor ekonomický - UZ 31 - zvýšení o částku 74 tis. Kč (rezerva na havárie, mimořádné
události a nepředvídatelné výdaje)
4) zvýšení o částku 566 tis. Kč
příjmy
příjmy za stravenky – UZ 263 - zvýšení o částku 566 tis. Kč
výdaje
odbor kancelář hejtmana - zvýšení o částku 13 tis. Kč (ostatní služby - nákup stravenek)
odbor kancelář ředitele - zvýšení o částku 553 tis. Kč (ostatní služby - nákup
stravenek)
5) zvýšení o částku 125 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 125 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 115 tis. Kč na úhradu pojistného
plnění pro příspěvkové organizace zřizované
Ústeckým krajem:
§

Střední škola řemesel a služeb, Děčín, příspěvková organizace – zvýšení o
částku 110 tis. Kč

§

Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné
učiliště Chomutov, příspěvková organizace – zvýšení o částku 5 tis. Kč

odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 10 tis. Kč na úhradu pojistného plnění
pro Regionální muzeum v Teplicích, příspěvkovou
organizaci
6) zvýšení o částku 23 225 tis. Kč –

za podmínky schválení navýšení závazných
ukazatelů pro uvedené příspěvkové organizace

příjmy
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vratka návratné finanční výpomoci – zvýšení o částku 23 225 tis. Kč
výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví - zvýšení o částku 23 225 tis. Kč pro oblast
sociálních věcí - zvýšení příspěvku zřizovatele na
provoz příspěvkovým organizacím
§
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace – zvýšení o
částku 7 000 tis. Kč
§
Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace – zvýšení o
částku 4 200 tis. Kč
§
Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace – zvýšení o částku 4 000
tis. Kč
§
Ústav sociální péče Tuchořice, příspěvková organizace – zvýšení o částku
1 620 tis. Kč
§
Ústav sociální péče Brtníky, příspěvková organizace – zvýšení o částku
1 466 tis. Kč
§
Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace – zvýšení o částku
1 298 tis. Kč
§
Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace – zvýšení o částku
1 200 tis. Kč
§
Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov - Janov, příspěvková
organizace – zvýšení o částku 1 100 tis. Kč
§
Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace – zvýšení o částku 600
tis. Kč
§
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvková organizace – zvýšení
o částku 600 tis. Kč
§
Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace – zvýšení o
částku 141 tis. Kč
7) zvýšení o částku 10 674tis. Kč
příjmy
příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí – zvýšení o částku 10 542 tis. Kč
příjmy z prodeje pozemků – zvýšení o částku 132 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – UZ 31 -

zvýšení o částku 309 tis. Kč (rezerva na havárie, mimořádné
události a nepředvídatelné výdaje)

kapitálové výdaje
oblast školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 9 – zvýšení o částku 10 353 tis. Kč
(rezerva oblasti školství z prodeje nemovitého majetku)
oblast sociálních věcí – UZ 11 – zvýšení o částku 12 tis. Kč (rezerva oblasti sociálních věcí
z prodeje nemovitého majetku)
8) zvýšení o částku 9 827 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 14 004 - zvýšení o částku 9 827 tis. Kč
výdaje
odbor kancelář hejtmana - UZ 14 004 - zvýšení o částku 9 827 tis. Kč na realizaci činností
Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
9) zvýšení o částku 4 018 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 17 412 - zvýšení o částku 445 tis. Kč
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přijaté neinvestiční transfery – UZ 17 453 - zvýšení o částku 3 573 tis. Kč
výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – UZ 63 - zvýšení o částku
4 018 tis. Kč na realizaci SROP GS 3.2. - Podpora
sociální integrace v regionu Ústeckého kraje:
§
§
§
§
§
§

Občanské sdružení White light I. Ústí n.L. - zvýšení o částku 1 508 tis. Kč
Kofoedova škola Ostrava, Most – zvýšení o částku 1 405 tis. Kč
Senior Teplice, o.s. – zvýšení o částku 446 tis. Kč
Centrum služeb pro ZP, o.p.s. Most – zvýšení o částku 259 tis. Kč
Camphill České Kopisty o.s. – zvýšení o částku 250 tis. Kč
Město Bystřany – zvýšení o částku 150 tis. Kč

10) zvýšení o částku 1 008 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 229 - zvýšení o částku 1 008 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 13 229 - zvýšení o částku 1 008 tis. Kč na
realizaci Operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů - projektů příspěvkových
organizací zřizovaných Ústeckým krajem:
§
§

Střední škola technická, Most – Velebudice, příspěvková organizace –
zvýšení o částku 541 tis. Kč v rámci projektu „Komplexní program
podpory uchazečů o zaměstnání k přímému pracovnímu uplatnění“
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, příspěvková organizace –
zvýšení o částku 467 tis. Kč v rámci projektu „Zaučen v technickém oboru
– snadněji na trh práce 2“

11) zvýšení o částku 32 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 192 - zvýšení o částku 32 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 33 192 - zvýšení o částku 32 tis. Kč na
realizaci projektu Zajištění výběrového řízení pro
přijetí českých žáků ke studiu na dvojjazyčném
gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně od
školního roku 2008/2009 pro Gymnázium Děčín,
příspěvkovou organizaci
12) zvýšení o částku 900 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 215 - zvýšení o částku 900 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 33 215 - zvýšení o částku 900 tis. Kč na
realizaci programu Financování asistentů
pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním
postižením v soukromých školách 1. etapa leden
až srpen roku 2008 následovně:
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§
§
§

Základní škola a Praktická škola Arkádie Teplice – zvýšení o částku 700
tis. Kč
Základní škola a Praktická škola G. Pelechové Horní Poustevna – zvýšení o
částku 100 tis. Kč
Gymnázium J. A. Komenského Dubí – zvýšení o částku 100 tis. Kč

13) zvýšení o částku 80 231 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 353 - zvýšení o částku 70 751 tis. Kč
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 457 - zvýšení o částku 9 480 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 33 353 - zvýšení o částku 70 751 tis. Kč na
přímé náklady pro obecní a krajské školství dle
předloženého materiálu
- UZ 33 457 – zvýšení o částku 9 480 tis. Kč na
realizaci programu
Financování asistentů
pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním v roce 2008 – 1. kolo, dle
předloženého materiálu:
14) zvýšení o částku 2 169 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 439 - zvýšení o částku 2 169 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 33 439 - zvýšení o částku 2 169 tis. Kč v
rámci realizace grantových projektů
následovně:
příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem
§
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, příspěvková organizace –
zvýšení o částku 1 699 tis. Kč v rámci projektu „Praxe v technických
oborech – součást výuky“
§
Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné
učiliště, Chomutov, příspěvková organizace – zvýšení o částku 93 tis. Kč
v rámci projektu „JITKA – program vzdělávání pro těžce hendikepované“
§
Střední škola technická, Most – Velebudice, příspěvková organizace –
zvýšení o částku 54 tis. Kč v rámci projektu „Nové vzdělávací moduly NC
technologií“
obecní školství
§
Základní škola praktická, Klášterec nad Ohří - zvýšení o částku 323 tis. Kč
v rámci projektu „Slunce svítí pro všechny“
15) zvýšení o částku 96 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 491 - zvýšení o částku 96 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 33 491 - zvýšení o částku 96 tis. Kč v rámci
projektů PILOT 1 a PILOT 2 pro
Základní školu, SNP 6, Ústí nad
Labem
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16) zvýšení o částku 100 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 34 070 - zvýšení o částku 100 tis. Kč
výdaje
odbor kultury a památkové péče – UZ 34 070 –

zvýšení o částku 100 tis. Kč na realizaci
projektu „Identifikace jevů tradiční
lidové kultury v Ústeckém kraji“ pro
Regionální
muzeum
v Teplicích,
příspěvkovou organizaci

17) zvýšení o částku 119 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 98 335 - zvýšení o částku 119 tis. Kč
výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví – UZ 98 335 – zvýšení o částku 119 tis. Kč na
realizaci činnosti zdravotnických zařízení v oblasti
zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění
tuberkulózou dle předloženého materiálu
18) zvýšení o částku 461 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 101 – zvýšení o částku 461 tis. Kč
výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví – UZ 13 101 - zvýšení o 461 tis. Kč v rámci
programu
aktivní
politika
zaměstnanosti
dle
předloženého materiálu
19) zvýšení o částku 14 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 75 115 - zvýšení o částku 14 tis. Kč
výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství - UZ 75 115 - zvýšení o částku 14 tis. Kč na
realizaci
projektu
Radonový
program ČR v roce 2008
20) zvýšení o částku 87 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 98 297 - zvýšení o částku 87 tis. Kč
výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství - UZ 98 297 - zvýšení o částku 87 tis. Kč na
odstranění nepoužitelných léčiv
21) zvýšení o částku 8 209 tis. Kč
příjmy
přijaté investiční transfery – UZ 17 778 - zvýšení o částku 8 209 tis. Kč
kapitálové výdaje:
oblast regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje
UZ 64 - zvýšení o částku 5 816 tis. Kč na realizaci SROP GS 1.1. Regionální
podpora podnikání pro malé a střední podnikatele Ústeckého kraje:
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§
§
§

Pila Vrchoslav s.r.o. Krupka – zvýšení o částku 4 108 tis. Kč
KOVO Děčín s.r.o., Děčín – zvýšení o částku 1 578 tis. Kč
TARGAVIA s.r.o., Praha – zvýšení o částku 130 tis. Kč

UZ 65 – zvýšení o částku 2 393 tis. Kč na realizaci SROP GS 1.1. Regionální
podpora podnikání pro drobné podnikatele Ústeckého kraje:
§
§
B)

Ivana Jakešová, Louny – zvýšení o částku 1 526 tis. Kč
TSL CZ s.r.o. Most – zvýšení o částku 867 tis. Kč

rozpočtové opatření - přesun ve výši 5 332 tis. Kč při zachování celkového objemu příjmů
a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 170 004 tis. Kč

1) přesun ve výši 144 tis. Kč
odbor územního plánování a stavebního řádu – snížení o částku 144
ostatní služby)

tis. Kč (studie a

odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 144 tis. Kč (ostatní osobní výdaje)
2) přesun ve výši 188 tis. Kč – za podmínky schválení navýšení závazných ukazatelů pro
uvedené příspěvkové organizace
kapitálové výdaje:
oblast sociální – snížení o částku 126 tis. Kč (rezerva z prodeje nemovitého majetku)
oblast zdravotnictví – snížení o částku 62 tis. Kč (rezerva z prodeje nemovitého majetku)
běžné výdaje:
odbor sociálních věcí a zdravotnictví – zvýšení o částku 188 tis. Kč následovně:
§
§
§

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace – zvýšení příspěvku
zřizovatele o částku 126 tis. Kč
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace – zvýšení
příspěvku zřizovatele o částku 58 tis. Kč
Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace – zvýšení
příspěvku zřizovatele o částku 4 tis. Kč

3) přesun ve výši 5 000 tis. Kč – za podmínky schválení navýšení závazného ukazatele pro
uvedenou příspěvkovou organizaci
odbor ekonomický – snížení o částku 5 000 tis. Kč (rezerva na havárie, mimořádné
události a nepředvídatelné výdaje)
odbor majetkový –
zvýšení o částku 5 000 tis. Kč - příspěvek zřizovatele pro
Krajskou
majetkovou, příspěvkovou organizaci (údržba
pozemků v areálu PZ Triangle)

Usnesení č. 41/115R/2008
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2007
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
1. souhlasit s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2007 bez výhrad
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2. vzít na vědomí údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 a vyúčtování finančních
vztahů ke státnímu rozpočtu
B) ukládá
Ing. Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit do Zastupitelstva
Ústeckého kraje Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2007.
Termín: 25. 6. 2008
Usnesení č. 42/115R/2008
Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
přidělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací do jejich fondů za rok
2007 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
B) souhlasí
s návrhem na krytí ztráty příspěvkových organizací za rok 2007 dle přílohy č. 6 tohoto
usnesení
C) 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, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
a) seznámit řízené příspěvkové organizace s rozhodnutím Rady Ústeckého kraje
o rozdělení výsledků hospodaření a krytím ztrát za rok 2007
Termín: 30. 6. 2008
b) vyrozumět příspěvkové organizace o nedostatcích, zjištěných v jejich hospodaření
v rámci závěrečného účtu a zajistit nápravu
Termín: ihned
Usnesení č. 43/115R/2008
Účast na jednání 17. řádné valné hromady RRA ÚK a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. konání 17. řádné valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s. dne
18. 6. 2008 v 10,00 hod v sídle společnosti, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
2. program jednání 17. řádné valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje
a.s.
3. účast ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, jako zástupce kraje na jednání
17. řádné valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s., dle usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/12Z/2006 ze dne 21. 6. 2006.
B) doporučuje
zástupci kraje
1.

uplatnit na jednání valné hromady níže uvedené návrhy na rozšíření usnesení těchto
bodů programu jednání v tomto znění:
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k bodu 3., kdy je třeba změnit návrh usnesení u „Volby orgánů VH“ ze „schválení
předloženého návrhu na funkci předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů,
zapisovatele a ověřovatelů zápisy“ na „volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatelů
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů s uvedením jejich jmen“,
2.

schválit předložené návrhy na usnesení k jednotlivým bodům programu včetně
provedených změn na jejich rozšíření dle bodu B) 1. tohoto usnesení,

C) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit úředně ověřenou písemnou
plnou moc pro účast ing. Petra Fialy na jednání 17. řádné valné hromady Regionální
rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s.,
Termín: do 17. 6. 2008

1.
Usnesení č. 44/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- budova: část obce: Údlice, č.p. 127, způsob využití: občanská vybavenost, stavba
umístěna na st.p.č. 14/1,
- pozemek: st.p.č. 14/1 o výměře 462 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
obec Údlice, k.ú. Údlice, zapsaných na LV č. 103 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.
2.
Usnesení č. 45/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p. p. č. 898/29 o výměře 1463 m2, druh pozemku: orná půda (oddělený z p. p.
č. 898/23 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 281-131/2007),
obec Nepomyšl, k. ú. Nepomyšl, zapsané na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.

3.
Usnesení č. 46/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 3738/203 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Louny, k. ú. Louny, zapsané na LV č. 4306 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.
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4.
Usnesení č. 47/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
nevyhovět žádosti o prodej (převod) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu
Miroslavu Smolovi, bytem Lidická 528, 411 08 Štětí, a to:
- pozemek: p.p.č. 670/8 o výměře 1084 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
v k.ú. Štětí I, obec Štětí, zapsané na LV č. 1269 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
5.
Usnesení č. 48/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné
dražby, a to:
- pozemek: p. p. č. 30 o výměře 417 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: vodní
nádrž umělá,
- pozemek: p. p. č. 31/1 o výměře 4754 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha,
- pozemek: p. p. č. 32/3 o výměře 1654 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha,
obec Krásná Lípa, k. ú. Zahrady, zapsaných na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek
prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4397-228/07
Dodatek č. 1 Mgr. Milana Špičky ze dne 29. února 2008: 500.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 500.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 150.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ:
00829048, k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

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: 25. 6. 2008

6.
Usnesení č. 49/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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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 o SJM
manželům Rudolfu Mandákovi a Věře Mandákové, oba bytem Bystřická 103/11, 417
31 Novosedlice,
- pozemek: p.p.č. 565/17 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
(oddělen z p.p.č. 565/1 o výměře 4853 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 831-1010/2007 ze
dne 14.11.2007)
obec Novosedlice, k.ú. Novosedlice, zapsaná na LV č. 786 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 13.132,- Kč
a o vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, IČ:
00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto
usnesení.
Termín: 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: 25. 6. 2008

7.
Usnesení č. 50/115R/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 paní Hedvice
Ostrovské, bytem: V Oblouku 588/21, 400 07 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 1017/114 o výměře 219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha, (pozemek p.č. 1017/114 byl oddělen z pozemku p.č.
1017/111 o výměře 3145 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 785-81/2002)
obec Ústí nad Labem, k.ú. Bukov, zapsaný na LV č. 1503 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu
136.142,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace, Střední
škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky, příspěvková organizace,
se sídlem Výstupní 3219/2, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 14451069 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
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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: 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: 25. 6. 2008

8.
Usnesení č. 51/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 52/6Z/2005 ze dne 29.6.2005.
2. vyhradit si dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozhodování o převodu movitých věcí specifikovaných ve znaleckém
posudku č. 3960-081/06 Dodatek č.1 ze dne 1.5.2008, ve správě příspěvkové organizace
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Lípová 651/9,
Teplice 415 01, IČ: 61515809.
3. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou
veřejné dražby, a to:
-. budova: č.p. 150, způsob využití: bydlení, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1433,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1421,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1422,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1423,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1425,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1426,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1428,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1429,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1434,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na p.p.č. 1612,
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- pozemek: p.p.č. 1416 o výměře 224 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
vodní nádrž přírodní, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo
vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1417 o výměře 3100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního
zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1418 o výměře 1639 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního
zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1420 o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje
2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1421 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1422 o výměře 69 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1423 o výměře 894 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1425 o výměře 281 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1426 o výměře 286 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1427 o výměře 389 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního
zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1428 o výměře 222 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1429 o výměře 221 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1431 o výměře 277 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje
2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1433 o výměře 190 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1434 o výměře 260 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1605 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního
zdroje 2. stupně,
- pozemek: p.p.č. 1612 o výměře 101 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín, zapsaných na LV č. 19 u Katastrální úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek:
1. Odhadnutá tržní cena, dle znaleckého posudku č. 3960-081/06 Dodatek č.1 Mgr.
Milana Špičky ze dne 1.května 2008: 500.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 500.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze snížit nejnižší podání: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 150.000,- Kč
5. Práva třetích osob: v areálu je přihlášena k trvalému pobytu rodina Níčových –
nájemní smlouva na objekt č.p. 150 (pronájem 78,93 m2 obytné plochy)
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a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Pedagogickopsychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, k datu ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008

9.
Usnesení č. 52/115R/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
společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, Správa
Chomutov, Kochova 3975, PSČ: 430 01, IČ: 65993390 na budoucí prodej (převod)
nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 762/1 o výměře cca 317 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace
obec Postoloprty, k.ú. Postoloprty zapsané na LV č. 291 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny za kupní cenu stanovenou dle aktuálního
cenového věstníku MF ČR.
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.
Termín: 31. 10. 2008

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008

10.
Usnesení č. 53/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Litvínov,
zastoupenému Mgr. Milanem Šťovíčkem, starostou města, se sídlem náměstí Míru 11, 436 91
Litvínov, IČ: 00266027, a to:
- pozemek: část p.p.č. 2564/1 o výměře cca 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, zapsané na LV č. 2126 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a
městem Litvínov, zastoupenému Mgr. Milanem Šťovíčkem, starostou města, se sídlem
náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov, IČ: 00266027 na budoucí darování (převod)
nemovitostí, a to:
- pozemek: část p.p.č. 2564/1 o výměře cca 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, zapsané na LV č. 2126 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most 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 B)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o budoucím darování (převodu) nemovitosti uvedené v bodu
B)1. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2008
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008

11.
Usnesení č. 54/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Malé Březno,
se sídlem Malé Březno 1, 434 01 Most, zastoupené Radimem Novákem, starostou obce,
IČ: 266060, a to:
- pozemek: p.p.č. 30/5 o výměře 2278 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 30/5 byl oddělen z pozemku p.č. 30/1 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 314-55/2008 ze dne 13.3.2008)
- pozemek: p.p.č. 105/2 o výměře 1382 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 105/2 sestává z nově vzniklých dílů „c“ a „d“ dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 314-55/2008 ze dne 13.3.2008)
v k.ú. Malé Březno, obec Malé Březno, zapsané na LV č. 47 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.

13.
Usnesení č. 55/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o záměru bezúplatného převodu nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 2406/11 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007 z p.
p. č. 2406/1),
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- pozemek: p. p. č. 2406/12 o výměře 430 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007 z p.
p. č. 2406/1),
- pozemek: p. p. č. 2406/13 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007 z p.
p. č. 2406/1),
- pozemek: p. p. č. 2381 o výměře 813 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456172/2007 z p. p. č. 2406/1),
- pozemek: p. p. č. 2432/6 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007 z p.
p. č. 2432),
- pozemek: p. p. č. 2432/7 o výměře 374 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007 z p.
p. č. 2432),
obec Lubenec, k. ú. Lubenec, zapsaných na LV č. 267 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje
od obce Lubenec, se sídlem: Podbořanská 51, Lubenec, 439 83, IČ: 00265217, a to:
- pozemek: p. p. č. 2406/1 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (díl „d“ oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456172/2007 z p. p. č. 2381),
- pozemek: p. p. č. 2433 o výměře 2253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (díl „g“ oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456172/2007 z p. p. č. 2433),
- pozemek: p. p. č. 2433 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (díl „l“ oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456-172/2007
z p. p. č. 81/11),
- pozemek: p. p. č. 2433 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (díl „h“ oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456172/2007 z p. p. č. 2379),
- pozemek: p. p. č. 2433 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (díl „k“ oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 456172/2007 z p. p. č. 2380/1),
obec Lubenec, k. ú. Lubenec, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro obec Lubenec a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu
B) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě,
že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí
uvedených v bodu B) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2008
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C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008

14.
Usnesení č. 56/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Obci Telnice,
zastoupenou Jaroslavem Doubravou, starostou obce, se sídlem Telnice 77, PSČ: 403 38, IČ:
00267074, a to:
- pozemek: p.p.č. 1466/7 o výměře 981 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 1466/8 o výměře 1561 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z pozemku p. č. 1466/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 259,211247/2007 ze dne 14.12.2007)
- pozemek: p.p.č. 1466/9 o výměře 954 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 1466/10 o výměře 4275 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(odděleny z pozemku p. č. 1466/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 268129/2007 ze dne 11.2.2008)
v k.ú. Varvažov u Telnice, obec Telnice , zapsané na LV č. 275 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
- pozemek: p.p.č. 393/3 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 393/4 o výměře 182 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z pozemku p. č. 393/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 259,211247/2007 ze dne 14.12.2007)
v k.ú. Telnice, obec Telnice, zapsané na LV č. 287 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
15.
Usnesení č. 57/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a Obcí
Málkov, se sídlem Málkov-Zelená 3, PSČ 431 02, IČ 00262013 na budoucí darování
(převod) nemovitosti, a to:
pozemek: část p.p.č. 800 o výměře cca 170 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Málkov, k.ú. Málkov u Chomutova zapsané na LV č. 374 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
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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: 25. 6. 2008

16.
Usnesení č. 58/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a Obcí
Málkov, se sídlem Málkov-Zelená 3, PSČ 431 02, IČ 00262013 na budoucí darování
(převod) nemovitosti, a to:
pozemek: část p.p.č. 800 o výměře cca 50 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Málkov, k.ú. Málkov u Chomutova zapsané na LV č. 374 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
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: 25. 6. 2008

17.
Usnesení č. 59/115R/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 obci
Židovice, se sídlem Židovice 78, PSČ 411 83, zastoupená Dušanem Pollákem, starostou
obce, IČ: 526479, a to:
- pozemek: p.p.č. 405/3 o výměře 283 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 405/4 o výměře 343 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
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pozemek: p.p.č. 405/5 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky p.č. 405/3, 405/4 a 405/5 byly odděleny z pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Židovice, a
to na základě geometrického plánu č. 159-87/2007 ze dne 6.12.2007)
vše v k.ú. Židovice nad Labem, obec Židovice, zapsaných na LV č. 270 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí
uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ:
0080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
-

2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedený v bodu A)1. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí
uvedených 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: 25. 6. 2008

18.
Usnesení č. 60/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Petrohrad, se sídlem Petrohrad čp. 146, Petrohrad, PSČ 439 85, IČ: 480975 a to:
pozemek: p.p.č. 876/9 o výměře 2043 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek p.č. 876/9 byl oddělen z pozemku p.č. 876/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 228-49/2008 ze dne 15.2.2008)
obec Petrohrad, k.ú. Petrohrad, zapsané na LV č. 215 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
-

2. rozhodnout o přijetí daru (převodu) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Petrohrad, se sídlem Petrohrad čp. 146, Petrohrad, PSČ 439 85, IČ: 480975, a to:
pozemek: p.p.č. 876/6 o výměře 861 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek p.č. 876/6 byl oddělen geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 228-49/2008 ze dne 15.2.2008)
obec Petrohrad, k.ú. Petrohrad, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro obec Petrohrad a předání uvedené
nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
-
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k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvy,
jejichž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. a přijetí
daru nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2008
B)ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008
19.
Usnesení č. 61/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
-

pozemek: p.p.č. 1474/1 o výměře 18150 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Malá Veleň, k.ú. Malá Veleň, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
-

pozemek: p.p.č. 50 o výměře 3203 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Chřibská, k.ú. Horní Chřibská, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 22/08/UDC/BP a
doložky dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
-pozemek: p.p.č. 1474/1 o výměře 18150 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Malá Veleň, k.ú. Malá Veleň, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
3. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 21/08/UDC/BP a
doložky dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
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státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 50 o výměře 3203 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Chřibská, k.ú. Horní Chřibská, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
4. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smluv o
bezúplatném převodu, jejichž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí znění smluv o bezúplatném
převodu nemovitostí uvedených v bodu A) 2. a 3. 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: 25. 6. 2008

20.
Usnesení č. 62/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 29 o výměře 1850 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Chřibská, k.ú. Horní Chřibská, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 24/08/UDC/BP a
doložky dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 29 o výměře 1850 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Chřibská, k.ú. Horní Chřibská, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené
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v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí znění smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 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: 25. 6. 2008

21.
Usnesení č. 63/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 523/24 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
obec Světec, k.ú. Světec, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 1506/17 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1506/18 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1705/2 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
obec Duchcov, k.ú. Duchcov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 432/1 o výměře 23221 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Světec, k.ú. Štrbice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 37/08/4120 a
doložky dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 523/24 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
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obec Světec, k.ú. Světec, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 1506/17 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1506/18 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1705/2 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
obec Duchcov, k.ú. Duchcov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 432/1 o výměře 23221 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Světec, k.ú. Štrbice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí znění smluv o bezúplatném
převodu nemovitostí uvedených 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: 25. 6. 2008

22.
Usnesení č. 64/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví
Ústeckého kraje od Statutárního Města Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38
Děčín IV-Podmokly, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p. p. č. 721/2 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
(p.p.č 721/2 byl oddělen z p.p.č. 721 o výměře 4647 m2 , druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: neplodná půda, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 640207/2007 ze dne 20.12.2007),
obec Děčín, k.ú. Děčín – Staré Město, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Děčín a předání uvedené nemovitosti do správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837 k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
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2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A)
1. tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě,
že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti
uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 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: 25. 6. 2008

23.
Usnesení č. 65/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.

rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého
kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 582/5 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (pozemek 582/5 byl oddělen z pozemku p.č. 582/1 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 424-305/2007 ze dne 11.12.2007)
obec Ústí nad Labem, k.ú. Božtěšice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a předání uvedené nemovitosti do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

2.

souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.
2UL/2008 a Doložky, týkající se pozemku parcelní číslo 582/5 v k.ú. Božtěšice,
nemovitost zapsaná na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Božtěšice, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí
nad Labem z majetku České republiky s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do majetku Ústeckého kraje (dle předloženého materiálu).

3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, v případě že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o bezúplatném převodu nemovitosti uvedené
v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 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: 25. 6. 2008

24.
Usnesení č. 66/115R/2008
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 3572/4 o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 45/08/4120 a
doložky dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 3572/4 o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí znění smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitostí uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2008

B) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008
25.
Usnesení č. 67/115R/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
společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o. se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4,
PSČ: 140 00, IČ: 65993390, a to:
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pozemek: podíl 17/18 z p.p.č. 3338/9 o výměře 319 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond, menší chráněné území
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 4887 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.
-

pozemek: p.p.č. 3338/10 o výměře 179 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území
- pozemek: p.p.č. 3338/11 o výměře 332 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 3202 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.
-

2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2008
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008

26.
Usnesení č. 68/115R/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
společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o. se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4,
PSČ: 140 00, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: část p.p.č. 3338/5 o výměře cca. 375 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: část p.p.č. 3338/6 o výměře cca. 433 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území
- pozemek: část p.p.č. 3338/7 o výměře cca. 156 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: část p.p.č. 3338/12 o výměře cca. 33 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: část p.p.č. 3338/13 o výměře cca. 282 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: část p.p.č. 3338/14 o výměře cca. 970 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území
obec Roudnice na Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 3202 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, jejímž předmětem jsou nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 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: 25. 6. 2008
27.
Usnesení č. 69/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 837/1 o výměře 3027 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 837/2 o výměře 17647 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Kladruby, k.ú. Kladruby u Teplic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 15/08/4120 a
doložky dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 837/1 o výměře 3027 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 837/2 o výměře 17647 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Kladruby, k.ú. Kladruby u Teplic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí znění smluv o bezúplatném
převodu nemovitostí uvedených 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: 25. 6. 2008
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28.
Usnesení č. 70/115R/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
společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4,
zastoupenou Ing. Renné Komínkem, ředitelem Správy Chomutov, Kochova 3975, PSČ:
430 01, IČ: 65993390 na budoucí přijetí daru (nabytí) nemovitostí, a to:
- část komunikace č. I/7 v úseku od provozního staničení 88,132 km do UB 0233A8,
provozní staničení 80,959 km včetně větví u železničního přejezdu do ulice Kadaňská
v Chomutově délky km 0,027 a km 0,036,
pozemek: p.p.č. 642/5 o výměře 4840 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Křimov, k.ú. Křimov, zapsané na LV č. 6 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov,
-

pozemek: p.p.č. 263/1 o výměře 18130 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 263/3 o výměře 197 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 263/4 o výměře 78 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Křimov, k.ú. Strážky u Křimova, zapsané na LV č. 11 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,
-

pozemek: p.p.č. 712/1 o výměře 6438 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 712/1 o výměře 3712 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 712/1 o výměře 4157 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Křimov, k.ú. Domina, zapsané na LV č. 268 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov,
-

-

pozemek: p.p.č. 273/1 o výměře 11991 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
pozemek: p.p.č. 273/2 o výměře 11923 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
pozemek: p.p.č. 273/4 o výměře 2433 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
pozemek: p.p.č. 273/6 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
pozemek: p.p.č. 273/7 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
pozemek: p.p.č. 273/8 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
pozemek: p.p.č. 273/9 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
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- pozemek: p.p.č. 273/10 o výměře 566 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Křimov, k.ú. Krásná Lípa u Křimova, zapsané na LV č. 139 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,
- pozemek: p.p.č. 3624 o výměře 19921 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1456/1 o výměře 23976 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1456/11 o výměře 285 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1456/14 o výměře 264 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1456/15 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 77 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,
v pozemek: p.p.č. 1456/10 o výměře 475 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1456/12 o výměře 296 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1456/16 o výměře 1323 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,
-

pozemek: p.p.č. 1456/13 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 331 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,

-

a svěření uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, 417
03 Dubí k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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: 25. 6. 2008

29.
Usnesení č. 71/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 830/1 o výměře 28560 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k.ú. Březiny u Děčína, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 26/08/UDC/BP a
doložky dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 830/1 o výměře 28560 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k.ú. Březiny u Děčína, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí znění smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitosti uvedené v bodu A) 1 tohoto usnesení.
Termín: 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: 25. 6. 2008

30.
Usnesení č. 72/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČ: 45274649, a to:
- stavba: „Následná rekultivace odkaliště Vernéřov – obnovení silnice II. 224, 2.
část“ umístěná na pozemkových parcelách v obci Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov
zapsaných na LV č. 194 (ČEZ, a.s.), LV č. 60000 (ČR, ÚZSVM) a LV č. 155 (ÚK,
správa SÚS,p.o.) u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Chomutov. Kolaudační rozhodnutí Městského úřadu v Kadani, č.j. OD 3604/04/Če ze
dne 9. 9. 2004, právní moc 22. 10. 2004,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
52

417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu
A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí bezúplatný převod (nabytí)
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: 25. 6. 2008

31.
Usnesení č. 73/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
a) o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, IČ: 69797111 do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st.p.č. 295 o výměře 319 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 295/1 o výměře 505 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
- budova: č.p. 16, část obce Cínovec, způsob využití: jiná stavba, umístěná na st.p.č.
295,
obec Dubí, k.ú. Cínovec , zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837
k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
b) o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, IČ: 69797111 do vlastnictví Ústeckého kraje a to:
- pozemek: st.p.č. 4 o výměře 939 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 293 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- budova: č.p. 4, část obce Hřensko, způsob využití: bydlení, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, umístěná na st. p.č. 4,
obec Hřensko, k.ú. Hřensko, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká
Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 491,
53

Česká Kamenice, PSČ: 40721, IČ: 00412058 k datu, ke kterému bude proveden zápis
o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
c) o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, IČ: 69797111 do vlastnictví Ústeckého kraje a to:
- pozemek: p.p.č. 1143/15 o výměře 10766 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/16 o výměře 1615 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/17 o výměře 11919 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1143/18 o výměře 4187 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/19 o výměře 12695 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1143/22 o výměře 404 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/25 o výměře 6870 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/27 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/28 o výměře 618 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1143/34 o výměře 487 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1143/35 o výměře 222 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/36 o výměře 2981 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/37 o výměře 752 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/38 o výměře 380 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/39 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/40 o výměře 643 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/41 o výměře 339 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/42 o výměře 3640 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/43 o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/44 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/45 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1143/46 o výměře 3226 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití : jiná plocha,
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- pozemek: p.p.č. 1143/47 o výměře 624 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití : jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/48 o výměře 813 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/49 o výměře 227 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/50 o výměře 361 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/51 o výměře 301 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/52 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití : jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/53 o výměře 2393 m2, druh pozemku: ostatní plocha, využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/54 o výměře 253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/55 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/56 o výměře 60 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/57 o výměře 23 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/58 o výměře 606 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/59 o výměře 47 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/60 o výměře 160 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/61 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/62 o výměře 23 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/63 o výměře 23 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/64 o výměře 581 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/65 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/66 o výměře 500 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/67 o výměře 43 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/68 o výměře 27 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 1143/69 o výměře 104 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/70 o výměře 390 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1143/71 o výměře 374 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1143/72 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
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- pozemek: p.p.č. 1143/73 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- budova: č.p. 134, část obce Rumburk 2 – Horní Jindřichov, způsob využití: jiná
stavba, umístěna na p.p.č. 1143/64
- budova: č.p. 138, část obce Rumburk 2 – Horní Jindřichov, způsob využití: jiná
stavba, umístěna na p.p.č. 1143/58
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/56,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/57,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/59,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/60,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/61,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/62,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/63,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/65,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/66,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/67,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 1143/68,
obec Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
0080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
d) o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, IČ: 69797111 do vlastnictví Ústeckého kraje a to:
- pozemek: st.p.č. 386 o výměře 235 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st.p.č. 1713/1 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště,
- pozemek: st.p.č. 1713/4 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště,
- pozemek: st.p.č. 1714 o výměře 838 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 4632/3 o výměře 555 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 6361/2 o výměře 235 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 6361/3 o výměře 378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 6361/4 o výměře 343 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 6361/5 o výměře 287 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 6606 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 6607 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- budova: č.p. 617, část obce Starý Jiříkov, způsob využití: občanská vybavenost,
umístěna na st. p.č. 386,
- budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na st. p.č. 1714,
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obec Jiříkov, k.ú. Jiříkov, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837
k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
e) o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, IČ: 69797111 do vlastnictví Ústeckého kraje a to:
- pozemek: st.p.č. 76 o výměře 816 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st.p.č. 120 o výměře 52 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st.p.č. 121 o výměře 48 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 442/1 o výměře 2489 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
- pozemek: p.p.č. 442/2 o výměře 781 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- budova: č.p. 232, část obce Mníšek, způsob využití: stavba pro administrativu,
umístěna na st. p.č. 76,
- budova: bez čp/če, způsob využití: stavba pro administrativu, umístěna na st. p.č.
120,
- budova: bez čp/če, způsob využití: garáž, umístěna na st.p.č. 121,
obec Nová Ves v Horách, k.ú. Mníšek v Krušných horách, zapsaných na LV č.
60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 0080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
f) o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, IČ: 69797111 do vlastnictví Ústeckého kraje a to:
- pozemek: p.p.č. 203/2 o výměře 453 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek p.č. 203/2 vznikl sloučením p.p.č. 203/2 díl e)
o výměře 31 m2, p.p.č. 201/4 díl i) o výměře 382 m2 a p.p.č. 201/5 díl h) o výměře
40 m2 dle geometrického plánu č. 960-061/2007 ze dne 8.10.2007, vypracovaného
obchodní společnosti JHS-Geotechnik Most, s.r.o., IČ: 25425072)
obec Vejprty, k.ú. Vejprty, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837
k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
2. souhlasit se
a) zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 55/08/4120 a Doložky,
týkající se pozemků v k.ú. Cínovec, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 60000
pro katastrální území Cínovec, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice z majetku České republiky
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b)

c)

d)

e)

f)

s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
majetku Ústeckého kraje (dle předloženého materiálu)
zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 31/08/UDC/BP a Doložky,
týkající se pozemků v k.ú. Hřensko, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 60000
pro katastrální území Hřensko, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín z majetku České republiky
s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
majetku Ústeckého kraje (dle předloženého materiálu)
zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 30/08/UDC/BP a Doložky,
týkající se pozemků v k.ú. Horní Jindřichov, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č.
60000 pro katastrální území Horní Jindřichov, v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z majetku
České republiky s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do majetku Ústeckého kraje (dle předloženého materiálu)
zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 29/08/UDC/BP a Doložky,
týkající se pozemků v k.ú. Jiříkov, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 60000
pro katastrální území Jiříkov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk z majetku České republiky
s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
majetku Ústeckého kraje (dle předloženého materiálu)
zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 39/2008 a Doložky,
týkající se pozemků v k.ú. Mníšek v Krušných horách, nemovitosti zapsané na listu
vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Mníšek v Krušných horách, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Most z majetku České republiky s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do majetku Ústeckého kraje (dle předloženého materiálu)
zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UCV/94/07 a Doložky,
týkající se pozemků v k.ú. Vejprty, nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 60000
pro katastrální území Vejprty, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov z majetku České republiky
s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
majetku Ústeckého kraje (dle předloženého materiálu)

3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvy o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedené v bodu A) 1. a) – f)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, v případě že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o bezúplatném převodu nemovitostí uvedené
v bodu A) 1. a) – f) 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: 25. 6. 2008

32.
Usnesení č. 74/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
58

1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1104/1 o výměře 6342 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Blatno, k.ú. Blatno u Chomutova, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.

B)

2.

souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 68/08 a doložky
dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1104/1 o výměře 6342 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Blatno, k.ú. Blatno u Chomutova, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových,

3.

uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy
o bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí znění smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitosti uvedené v bodu A) 1 tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2008

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008

33.
Usnesení č. 75/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 2490/5 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2490/6 o výměře 292 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
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obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 357/1 o výměře 7883 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 375/4 o výměře 246 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Michalovice, k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek, zapsané na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 1832/2008 a
doložky dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 2490/5 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2490/6 o výměře 292 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
3. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2078/2008 a
doložky dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 357/1 o výměře 7883 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 375/4 o výměře 246 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Michalovice, k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek, zapsané na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových,
4. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smluv o
bezúplatném převodu, jejichž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí znění smluv o bezúplatném
převodu nemovitostí uvedených v bodu A) 2. a 3. 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: 25. 6. 2008
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34.
Usnesení č. 76/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o záměru směny nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 2666/6 o výměře 4 m2 (oddělený z p. p. č. 2666 geometrickým plánem
pro vyznačení budovy č. 1879-030/2007),
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 892 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj,
za
nemovitost z vlastnictví statutárního města Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5,
405 02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p. p. č. 2666/5 o výměře 2 m2 (oddělený z p. p. č. 2945 geometrickým plánem
pro vyznačení budovy č. 1879-030/2007),
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro statutární město Děčín.
2. o záměru směny nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 2666/7 o výměře 57 m2 (oddělený z p. p. č. 2666 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 1891-106/2007),
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 892 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj,
za
nemovitost z vlastnictví manželů Ing. Milana Liebla a Václavy Lieblové, bytem: Růžová
81, Děčín 2, 405 02, a to:
- pozemek: p. p. č. 2666/4 o výměře 2 m2 (oddělený z p. p. č. 2665 geometrickým plánem
pro vyznačení budovy č. 1879-030/2007),
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 1599 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro manžele Lieblovi.
35.
Usnesení č. 77/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 63/104R/2008 ze dne 13.2.2008.

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
spoluvlastníků: Bulej Petr (1/10), bytem Šimáčkova 913/22, Praha 7, PSČ 170 00,
Kvarda Mečislav (1/5), bytem Jasmínová 2686/44, Praha 10, PSČ 106 00, Ing. Kvarda
Rostislav (1/5), bytem Vítězná 156, Velké Přítočno, Unhošť, PSČ 273 51, Kvarda
Vladimír (1/5), bytem Stříbrského 676/28, Praha 11, PSČ 149 00 a Martinková Vlasta
(1/5), bytem Ostrov 2287, Žatec, PSČ 438 01, a to:
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-

pozemek: p.p.č. 474/8 o výměře 2017 m2, druh pozemku orná půda
(p.p.č. 474/8 o výměře 2017 byl oddělen z p.p.č. 474/1 o výměře 42353 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 143-366/2007 ze dne 13.8.2007)
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsaný na LV č. 65 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Petra Buleje (1/10), Mečislava Kvardu (1/5), Ing.
Rostislava Kvardu (1/5), Vladimíra Kvardu (1/5) a Vlasty Martinkové (1/5) za kupní
cenu 181. 530,--Kč.

2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu B) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu B) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 29. 8. 2008

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) 2 tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008

36.
Usnesení č. 78/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
spoluvlastníka: Liemanna Aleše (1/10), bytem Heřmanova 1209/6, Praha 7, PSČ 170 00,
a to:
- pozemek: p.p.č. 474/8 o výměře 2017 m2, druh pozemku orná půda
(p.p.č. 474/8 o výměře 2017 byl oddělen z p.p.č. 474/1 o výměře 42353 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 143-366/2007 ze dne 13.8.2007)
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsaný na LV č. 65 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Aleše Liemanna (1/10) za kupní cenu 20. 170,--Kč.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2009

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008

37.
Usnesení č. 79/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů
Ing. Oldřicha a Václavy Adámkových, bytem P. Bezruče 298, Klášterec nad Ohří, PSČ
431 51, a to:
- pozemek: p.p.č. 2025/4 o výměře 155 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
v obci Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, zapsané na LV č. 639 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov pro SJM – Ing.
Oldřich Adámek a Václava Adámková za kupní cenu 15.500,-- Kč,
a svěření uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 8. 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: 25. 6. 2008

38.
Usnesení č. 80/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů
Mgr. Věry a Jaromíra Janoutových, bytem Nová cesta 3191, Teplice, PSČ 415 01, a to:
- pozemek: p.p.č. 432/2 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 432/3 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
vše v obci Světec, k.ú. Štrbice, zapsané na LV č. 516 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Teplice pro SJM – Mgr. Věru Janoutovou a Jaromíra
Janouta za kupní cenu 10.000,-- Kč,
a svěření uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
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Termín: 31. 8. 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: 25. 6. 2008

39.
Usnesení č. 81/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu (1/5) nemovitosti do
spoluvlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníka: Sedlářové Marie (1/5), bytem Jitřní
863, Kadaň, PSČ 432 01, a to:
- pozemek: spoluvlastnický podíl 1/5 p.p.č. 737/2 o výměře 176 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
v obci Rokle, k.ú. Rokle, zapsané na LV č. 256 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Chomutov pro Zdeňku Dragounovou (1/5), Jaroslavu
Kejzlarovou (2/5), Danu Pavlatovou (1/5) a Marii Sedlářovou (1/5) za kupní cenu 1.760,- Kč,
a svěření uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) spoluvlastnického podílu k nemovitosti uvedené
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí)
spoluvlastnického podílu k nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2008

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008

40.
Usnesení č. 82/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
spoluvlastníků: Elišky Grubnerové (1/4), bytem Oslovice 4, Okounov, Klášterec nad
Ohří, PSČ 431 51, Aleny Moučkové (1/4), bytem Oslovice 3, Okounov, Klášterec nad
Ohří, PSČ 431 51, Karla Radosty (1/4), bytem Zhoř u Tábora 54, Planá nad Lužnicí, PSČ
391 11 a Květy Regecové (1/4), bytem Oslovice 17, Okounov, Klášterec nad Ohří, PSČ
431 51 a to:
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pozemek: p.p.č. 1802/30 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
v obci Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, zapsané na LV č. 121 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov pro Elišku
Grubnerovou (1/4), Alenu Moučkovou (1/4), Karla Radostu (1/4) a Květu Regecovou
(1/4) za kupní cenu 1.750,-- Kč,
a svěření uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
-

2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 10. 2008
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008

41.
Usnesení č. 83/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jany
Slivkové, bytem 17. listopadu 473, Klášterec nad Ohří 1, PSČ 431 51, a to:
- pozemek: p.p.č. 1802/21 o výměře 263 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
v obci Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, zapsané na LV č. 298 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov pro Janu
Slivkovou za kupní cenu 52.600,-- Kč,
a svěření uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 8. 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: 25. 6. 2008

42.
Usnesení č. 84/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ivo
Kolbingera, bytem Kubínova 439/2, Pokratice, Litoměřice 1, PSČ 412 01, a to:
- pozemek: p.p.č. 128/6 o výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
v obci Duchcov, k.ú. Duchcov, zapsané na LV č. 1200 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Teplice pro Ivo Kolbingera za kupní cenu 23.000,-- Kč,
a svěření uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 8. 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: 25. 6. 2008

43.
Usnesení č. 85/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Radonice, se sídlem Radonice 1, Radonice u Kadaně, PSČ 431 55, IČ: 00262111, a to:
- pozemek: p.p.č. 393 o výměře 3414 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 395 o výměře 503 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Radonice, k.ú. Háj u Vintířova zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Radonice,
- pozemek: p.p.č. 513/48 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Radonice, k.ú. Radonice u Kadaně zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Radonice,
- pozemek: p.p.č. 1193 o výměře 3975 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Radonice, k.ú. Sedlec u Radonic zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Kalek,
- pozemek: p.p.č. 306 o výměře 1128 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Radonice, k.ú. Vintířov u Radonic zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Kalek,
66

za kupní cenu 362.800,--Kč a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 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: 25. 6. 2008

44.
Usnesení č. 86/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Pětipsy, se sídlem Pětipsy, PSČ 431 53, IČ: 00262081, a to:
- pozemek: p.p.č. 16 o výměře 839 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 75 o výměře 5486 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Pětipsy, k.ú. Pětipsy zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Pětipsy,
za kupní cenu 253.000,--Kč a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 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: 25. 6. 2008

45.
Usnesení č. 87/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního
města Ústí nad Labem, se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, IČ:
00081531, a to:
- pozemek: p. p. č. 214/3 o výměře 1192 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (oddělený dle geometrického plánu č. 144,230-219/2006 z p. p. č. 214 o výměře
1699 m2),
obec Malečov, k. ú. Březí u Malečova, zapsané na LV č. 167 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Statutární město Ústí nad Labem
za kupní cenu 47.680,- Kč a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem:
IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí, k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého
kraje rozhodne o nákupu (nabytí) 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: 25. 6. 2008

46.
Usnesení č. 88/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o neuzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a
Ing. Jiřím Koudelkou, bytem: Na Kolečku 2429, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: část p.p.č. 3860/1 o výměře cca. 190 m2, druh pozemku: zahrada, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, menší chráněné území
obec Roudnice na Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 4925 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za cenu 132,Kč/m2.
2. uložit Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucí odboru majetkového, jednat s majitelem o snížení
navrhované ceny.

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: 25. 6. 2008

47.
Usnesení č. 89/115R/2008
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. souhlasit s komplexními pozemkovými úpravami v k. ú. Lišnice k nemovitostem, a to:
- pozemek: p.p.č. 477/2 o výměře 5460 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 481 o výměře 4238 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 482/2 o výměře 10987 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 483 o výměře 12755 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 484/2 o výměře 12179 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
o celkové výměře 45 619 m2,
obec Lišnice, k. ú. Lišnice, zapsaným na LV č. 61 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj,
pozemky po pozemkové úpravě:
- pozemek: p.p.č. 477/2 o výměře 5602 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 481 o výměře 4771 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 482/2 o výměře 11578 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 483 o výměře 13486 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 484/2 o výměře 12624 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
o celkové výměře 48061 m2,
Pozemkovými úpravami budou navýšeny výměry pozemků ve vlastnictví Ústeckého kraje
o 2442 m2.
2. rozhodnout o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemků ve výši 7.198,68
Kč.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků,
jehož předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 8. 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: 25. 6. 2008

48.
Usnesení č. 90/115R/2008
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec, PSČ 431 59, IČ: 00262242, a to:
- pozemek: p.p.č. 824/1 o výměře 13044 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Vysoká Pec, k.ú. Drmaly zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Vysoká Pec,
- pozemek: p.p.č. 684/4 o výměře 9371 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Vysoká Pec, k.ú. Pyšná zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Vysoká Pec,
za kupní cenu 896.600,--Kč a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 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: 25. 6. 2008

49.
Usnesení č. 91/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního
města Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p. p. č. 1685/1 o výměře 3183 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
ochrany: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Ludvíkovice, k. ú. Ludvíkovice, zapsané na LV č. 447 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro statutární město Děčín za kupní cenu
127.320,- Kč a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického
práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
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Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého
kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2008
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008

50.
Usnesení č. 92/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Jimlín,
se sídlem Jimlín 7, 440 01 Louny, IČ: 00556327, a to:
- pozemek: p.p.č. 876/5 o výměře 1405 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek p.č. 876/5 vznikl oddělením dílů a, e, b, f
z pozemků p.č. 14/1, 22, 876/1, 878/1 a sloučením těchto dílů dle geometrického plánu
č. 241-14/2008 ze dne 3.3.2008)
- pozemek: p.p.č. 22/2 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 22/2 vznikl oddělením z pozemku p.č. 22 dle
geometrického plánu č. 241-14/2008 ze dne 3.3.2008)
- pozemek: p.p.č. 19 o výměře 265 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
obec Jimlín, k.ú. Jimlín, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro obec Jimlín za kupní cenu 230.000,- Kč a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Lounech,
příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 28, Louny, 440 01 Louny 1, IČO:
00360716 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 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: 25. 6. 2008

51.
Usnesení č. 93/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., Rumburk, Jiráskova 1378/4, PSČ 408 01, IČ:
61538990, a to:
pozemek: p.p.č. 2777/5 o výměře 922 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2777/1 geometrickým plánem pro
oddělení pozemku č. 2404-69/2008 ze dne 23.5.2008)
obec Rumburk, k.ú. Rumburk zapsané na LV č. 2800 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk za kupní cenu 600,- Kč/m2, tj. celkem za 553.200,Kč, za podmínky předkupního práva ve prospěch prodávajícího pro případ nerealizace
investičního záměru stavby nového stanoviště oblastního střediska Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace v Rumburku
-

a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sociální péče
799/7A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829013 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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: 25. 6. 2008

52.
Usnesení č. 94/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od ČEZ, a.s., se
sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČ: 45274649, a to:
- pozemek: p.p.č. 1277/5 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/1 o výměře 566 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/3 o výměře 4422 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/4 o výměře 1238 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/5 o výměře 1956 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/6 o výměře 218 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/13 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/16 o výměře 543 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/17 o výměře 935 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
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- pozemek: p.p.č. 1280/19 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/20 o výměře 240 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/21 o výměře 366 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/22 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/24 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/28 o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/29 o výměře 498 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/31 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/32 o výměře 326 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/40 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/46 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/55 o výměře 232 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 194 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro ČEZ, a.s.
za kupní cenu 558.945,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 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: 25. 6. 2008

53.
Usnesení č. 95/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od ČEZ, a.s.,
se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČ: 45274649, a to:
- pozemek: p.p.č. 1280/35 o výměře 114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
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pozemek: p.p.č. 1280/37 o výměře 571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/42 o výměře 157 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/43 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/45 o výměře 107 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/50 o výměře 110 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/52 o výměře 379 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/59 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/60 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 194 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro ČEZ, a.s.
za kupní cenu 150.000,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
-

2.

B)

uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 30. 9. 2008

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008

54.
Usnesení č. 96/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Jirkov, se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, Jirkov, PSČ 431 11, IČ: 00261904, a to:
- pozemek: p.p.č. 353/2 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oddělená z pozemkové parcely č. 353 o výměře 5386 m2 geometrickým plánem č. 14671/2007)
- pozemek: p.p.č. 68/4 o výměře 67 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 68/5 o výměře 64 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany, zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 68/7 o výměře 2 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
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(vše odděleno z pozemkové parcely č. 68/1 o výměře 24114 m2 geometrickým plánem
č. 146-71/2007)
- pozemek: p.p.č. 72/5 o výměře 13 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
- pozemek: p.p.č. 72/6 o výměře 71 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
(oba odděleny z pozemkové parcely č. 72/1 o výměře 22562 m2 geometrickým plánem
č. 146-71/2007)
obec Boleboř, k.ú. Svahová, zapsané na LV č. 96 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro město Jirkov
za kupní cenu 9.000,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 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: 25. 6. 2008

55.
Usnesení č. 97/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 75/112R2008 ze dne 7.5.2008.

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
Statutárního Města Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IVPodmokly, IČ: 00261238, a to:
pozemek: p. p. č. 197/1 o výměře 6.589 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Děčín, k.ú. Děčín – Staré Město, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Děčín
-

pozemek: p. p. č. 787/10 o výměře 405 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Těchlovice, k.ú. Těchlovice nad Labem, zapsaný na LV č. 323 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Děčín

-

-

pozemek: p. p. č. 2937/7 o výměře 810 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2940/1 o výměře 195 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
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(p.p.č 2940/1 byl oddělen z p.p.č. 2940 o výměře 335 m2 , druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1888153/2007 ze dne 8.11.2007),
obec Děčín, k.ú. Děčín, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Děčín
pozemek: p. p. č. 27 o výměře 4.908 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. p. č. 778/1 o výměře 1.742 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. p. č. 780/1 o výměře 1.808 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
(p.p.č. 780/1 byl oddělen z p.p.č. 780/1 o výměře 2.795 m2 , druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 276152/2007 ze dne 8.11.2007),
obec Děčín, k.ú. Nebočady, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Děčín,
-

vše za kupní cenu 822.850,-- Kč a předání uvedených nemovitostí do správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837 k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu B) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje schválí uzavření kupní smlouvy.
Termín: 31. 10. 2008
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008

56.
Usnesení č. 98/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru pronájmu nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p. p. č. 2748/10 o výměře cca 335 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: část p. p. č. 2869/2 o výměře cca 740 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 2870 o výměře cca 650 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
57.
Usnesení č. 99/115R/2008
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 2431/12 o výměře 16 m2, k.ú. Ústí nad
Labem mezi Ústeckým krajem a Bc. Tomášem Horáčkem, Vokolkova 919/31, 405 02, Děčín
– Děčín II – Nové Město, IČ: 86683004 na dobu určitou s platností od 1.7.2008 do 30.9.2008
(ve dnech pondělí - sobota) – tj. 79 dní, za účelem instalace předzahrádky v prostoru před
vchodem do provozovny BLUE CAFE, za cenu 10,- Kč/m2/den – tj. celkově 12.640,Kč/79dní.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu části
pozemku, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 1. 7. 2008

58.
Usnesení č. 100/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2431/9 o výměře 36 m2, k.ú. Ústí nad
Labem mezi Ústeckým krajem a společností Slovanka – Rubín s.r.o., se sídlem: Velká
Hradební 48, Ústí nad Labem, IČ: 46713638, na dobru určitou s platností od 11.6.2008 do
30.9.2008 (ve dnech pondělí – pátek) – tj. 84 dní, za účelem umístění 5 ks stolů a 20 židlí
v prostoru před vchodem do provozovny Slovanka, za cenu 1.300,- Kč/měsíc.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nemovitostí, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2008

59.
Usnesení č. 101/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Ústeckým krajem a společností Silnice
GROUP a.s., se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, IČ: 622 42 105, a
to:
- pozemek: část p.p.č. 1060/8 o výměře 2500 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
obec Žiželice, k.ú. Žiželice u Žatce, zapsaný na LV č. 164 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, na dobu určitou od 17.8.2008 do
19.5.2009, za účelem umístění dočasné deponie ornice pro potřeby stavby „R7 MÚK
Vysočany“ za cenu 20,- Kč/m2/rok za těchto podmínek:
1) příjezd přes bránu od komunikace I/27 bude uzavřený v době, kdy nebude využívaný pro
navážení (odvážení) deponované ornice. V době navážení (odvážení) zeminy zajistí
pronajímatel, že tuto komunikaci nebude moci používat nikdo k neoprávněnému vstupu do
areálu SPZ Triangle.
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B)

2) deponie bude během ukládání rovnána a tvarována tak, aby nedocházelo ke znehodnocení
okolního pozemku a současně byla zachována možnost jejího následného ošetřování (vč.
nezbytného čištění i vnitroareálové komunikace).
3) po ukončení ukládání zeminy na deponii zajistí pronajímatel úpravu a ošetřování deponie
tak, aby nedocházelo k zaplevelení deponie ani k šíření plevelů do okolí
4) v průběhu jednoho roku bude deponie odstraněna a celý prostor upraven do původního
stavu, v době odvážení zeminy z deponie budou platit stejné zásady, jako při jejím
navážení (zejména bod 1).
ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008

60.
Usnesení č. 102/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o záměru pronájmu nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
pozemek: část pozemku p.p.č. 1726 o výměře 1323 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: část pozemku p.p.č. 1726 o výměře 600 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
obec Velemyšleves, k.ú. Velemyšleves , zapsaný na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
-

2. o uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Ústeckým krajem a společností
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupenou: Ing.
Renné Komínkem, ředitelem Správy Chomutov, Kochova 3975, PSČ: 430 01, IČ:
65993390, a to:
pozemek: část pozemku p.p.č. 1726 o výměře 1323 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: část pozemku p.p.č. 1726 o výměře 600 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
obec Velemyšleves, k.ú. Velemyšleves , zapsaný na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, na dobu určitou, a to
maximálně 89 dnů, za účelem stavby „R7 Vysočany MÚK“, za cenu dle cenového
věstníku MF ČR.
-

B)

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

61.
Usnesení č. 103/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitosti, a to:
pozemek p.č. 1726 o výměře 5015 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, obec Velemyšleves, k.ú. Velemyšleves, zapsaný na LV č. 52 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
Budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV., PSČ 405
02, IČ: 27232425.
Budoucí zavázaný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ:
400 02, IČ: 70892156, zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje.
Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupené:
Ing. Renné Komínkem, ředitelem Správy Chomutov, Kochova 3975, PSČ: 430 01, IČ:
65993390.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět zřízení a provozování, tj. vjíždění a vstupování na
dotčenou nemovitost za účelem údržby a oprav vrchního vedení 22 kV, a to za jednorázovou
úhradu 20,--Kč/bm dle geometrického plánu, v němž bude přesně vyznačen rozsah věcného
břemene.

B)

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

62.
Usnesení č. 104/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi Ústeckým krajem a společností
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, zastoupenou Ing.
Renné Komínkem, ředitelem správy Chomutov, Kochova 3975, PSČ 430 01, IČ: 65993390 , a
to:
- pozemek: část p. p. č. 2344/7 o výměře cca 1861 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: část p. p. č. 2352/4 o výměře cca 1146 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Teplice, k. ú. Teplice-Trnovany, zapsaných na LV č. 6972 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj na dobu určitou, s účinnosti od
data předání staveniště do dne právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby nebo do dne právní
moci rozhodnutí o uvedení do stavby do předčasného provozu, za účelem stavby “1/13
Teplice, OK Masarykova“

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 8. 2008

63.
Usnesení č. 105/115R/2008
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi Ústeckým krajem a společností
RESTAMO HOLDING a.s., se sídlem: Pražská 585, Chomutov, PSČ 430 01, zastoupenou
Ing. Jiřím Turkem, předsedou představenstva, IČ: 46708413, a to:
- pozemek: p. p. č. 3197/6 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 2148 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov Teplice pro Ústecký kraj na dobu určitou,
s účinností od data předání staveniště do 31. 12. 2008, za účelem realizace stavby “Úprava
stávajícího výjezdu z areálu Restamo Holding, Chomutov“

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 8. 2008

64.
Usnesení č. 106/115R/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. 445/23 o výměře 1533 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/24 o výměře 868 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/27 o výměře 1995 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/28 o výměře 473 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/31 o výměře 1197 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/32 o výměře 192 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/35 o výměře 2585 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/36 o výměře 1276 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/39 o výměře 475 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/44 o výměře 4475 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 445/50 o výměře 3767 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 460/9 o výměře 2747 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
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pozemek: p.p.č. 460/10 o výměře 2658 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 460/18 o výměře 1145 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves , zapsaných na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
-

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

-

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

-

pozemek: p.p.č. 491/6 o výměře 779 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 491/7 o výměře 354 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 491/20 o výměře 1787 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 491/21 o výměře 3830 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 491/22 o výměře 560 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 491/23 o výměře 687 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 573/6 o výměře 56 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 594/3 o výměře 1031 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha
pozemek: p.p.č. 594/4 o výměře 229 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha
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pozemek: p.p.č. 594/8 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
- pozemek: p.p.č. 603/4 o výměře 573 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 604/4 o výměře 1032 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/32 o výměře 196 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 644/42 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/43 o výměře 1933 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/44 o výměře 721 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/46 o výměře 3292 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/47 o výměře 1337 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/48 o výměře 193 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/49 o výměře 2374 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 644/50 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 645/5 o výměře 1200 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 650/5 o výměře 839 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 652/5 o výměře 365 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 670/5 o výměře 460 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 697/5 o výměře 635 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 698/4 o výměře 277 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 728/4 o výměře 1025 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 848/1 o výměře 1352 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 848/6 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice , zapsaných na LV č. 115 a LV č. 33 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.

-

2. o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí (pozemků) mezi Ústeckým krajem a
společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4,
zastoupenou: Ing. Renné Komínkem, ředitelem Správy Chomutov, Kochova 3975, PSČ:
430 01, IČ: 65993390, a to:
-

pozemek: p.p.č. 445/23 o výměře 1533 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
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pozemek: p.p.č. 445/24 o výměře 868 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 445/27 o výměře 1995 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 445/28 o výměře 473 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 445/31 o výměře 1197 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 445/32 o výměře 192 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 445/35 o výměře 2585 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 445/36 o výměře 1276 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 445/39 o výměře 475 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 445/44 o výměře 4475 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 445/50 o výměře 3767 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 460/9 o výměře 2747 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 460/10 o výměře 2658 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 460/18 o výměře 1145 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves , zapsaných na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
-

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

-

-

pozemek: p.p.č. 293/9 o výměře 1729 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportoviště a rekreační plocha

83

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

-

pozemek: p.p.č. 491/6 o výměře 779 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 491/7 o výměře 354 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 491/20 o výměře 1787 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 491/21 o výměře 3830 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 491/22 o výměře 560 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 491/23 o výměře 687 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 573/6 o výměře 56 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 594/3 o výměře 1031 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha
pozemek: p.p.č. 594/4 o výměře 229 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha
pozemek: p.p.č. 594/8 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
pozemek: p.p.č. 603/4 o výměře 573 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 604/4 o výměře 1032 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 644/32 o výměře 196 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 644/42 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 644/43 o výměře 1933 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 644/44 o výměře 721 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 644/46 o výměře 3292 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 644/47 o výměře 1337 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 644/48 o výměře 193 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 644/49 o výměře 2374 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 644/50 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 645/5 o výměře 1200 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 650/5 o výměře 839 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p.p.č. 652/5 o výměře 365 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
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pozemek: p.p.č. 670/5 o výměře 460 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 697/5 o výměře 635 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 698/4 o výměře 277 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 728/4 o výměře 1025 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 848/1 o výměře 1352 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 848/6 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice , zapsaných na LV č. 115 a LV č. 33 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
-

na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy po dobu 89 dnů za účelem zajištění realizace
stavby části doprovodné komunikace II/607 v PZ Triangle.
B)

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

65.
Usnesení č. 107/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi Ústeckým krajem a státním podnikem
Lesy České republiky s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ:
42196451, a to:
- pozemek: část p. p. č. 936/28 o výměře cca 9m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob
ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa,
obec Loučná pod Klínovcem, k. ú. Háj u Loučné pod Klínovcem, zapsaných na LV č. 24 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Lesy České
republiky, státní podnik na dobu neurčitou, a počátek výpůjčky nastává dnem následujícím
po dni oboustranného podpisu této smlouvy.

B)

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

66.
Usnesení č. 108/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí (pozemků) mezi statutárním městem Teplice,
se sídlem nám. Svobody 2/2, Teplice, PSČ 415 01, IČ: 00266621 a Ústeckým krajem, a to:
-

pozemek: část p.p.č. 4323/3 o výměře cca 169 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,

-

pozemek: část p.p.č. 4323/5 o výměře cca 95 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,

-

pozemek: část p.p.č. 4343/1 o výměře cca 695 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,

pozemek: část p.p.č. 4362 o výměře cca 449 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro statutární město Teplice,
-

-

pozemek: část p.p.č. 377/1 o výměře cca 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,

-

pozemek: část p.p.č. 377/6 o výměře cca 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,

-

pozemek: část p.p.č. 377/9 o výměře cca 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,

-

pozemek: část p.p.č. 377/10 o výměře cca 28 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,

-

pozemek: část p.p.č. 492/1 o výměře cca 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,

-

pozemek: část p.p.č. 492/4 o výměře cca 140 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,

-

pozemek: část p.p.č. 508/1 o výměře cca 1672 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,

obec Teplice, k. ú. Teplice- Řetenice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro statutární město Teplice,
na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce po dobu realizace stavby „Okružní
křižovatka na silnici II/254 v Teplicích“ tj. do 31. 12. 2009
B)

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

67.
Usnesení č. 109/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s předáním nemovitosti, a to:
-

budova: objekt bez čp/če, na p.p.č. 3455/42 o výměře 92 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha, způsob využití: garáž (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 3455/41 o výměře
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808 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha dle geometrického
plánu č. 3991-13/2008 z 29.1.2008) obec Teplice, k.ú. Teplice, nezapsaná v katastru
nemovitostí, ve vlastnictví Ústeckého kraje, užívání povoleno Kolaudačním souhlasem
spis.zn. ÚP 019313/2008/Křá,
do správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
00829013.
68.
Usnesení č. 110/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv.č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC(Kč)
automatická pračka
PRIMUS R10
20H
1998
96.705,0,automatická pračka
PRIMUS R7
24H
1996
88.500,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková
organizace, se sídlem Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, IČ: 63787911
69.
Usnesení č. 111/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv.č.
rok poř.
PC (Kč)
škrabka brambor
245381114 1991
32.214,sektorový plynový sporák
245411124 1981
20.952,plynový kotel 126 L
245381145 1987
29.056,sektorový plynový sporák
245411125 1981
20.952,plynový sporák kombinovaný 245411412 1981
21.865,plynový sporák kombinovaný 245411413 1981
21.864,elektrická pec
245412221 1992
26.697,plynový kotel
245412233 1978
30.619,elektrická pec
14300600
2000
113.080,plynový kotel
245412232 1978
30.619,-

ZC(Kč)
0,0,0,0,0,0,0,0,4.704,0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborná škola služeb a Střední odborné
učiliště, Kadaň, příspěvková organizace, se sídlem 5. května 680, 432 01 Kadaň, IČ: 61 34 26 88
70.
Usnesení č. 112/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv.č.
rok poř.
PC (Kč)
škrabka brambor
245381114 1991
32.214,sektorový plynový sporák
245411124 1981
20.952,plynový kotel 126 L
245381145 1987
29.056,sektorový plynový sporák
245411125 1981
20.952,plynový sporák kombinovaný 245411412 1981
21.865,plynový sporák kombinovaný 245411413 1981
21.864,elektrická pec
245412221 1992
26.697,plynový kotel
245412233 1978
30.619,elektrická pec
14300600
2000
113.080,plynový kotel
245412232 1978
30.619,-

ZC(Kč)
0,0,0,0,0,0,0,0,4.704,0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborná škola služeb a Střední odborné
učiliště, Kadaň, příspěvková organizace, se sídlem 5. května 680, 432 01 Kadaň, IČ: 61 34 26 88
71.
Usnesení č. 113/115R/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)
Sušič prádla D 25 elekt.
857
1994
108.245,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková
organizace, se sídlem Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, IČ: 080195.
72.
Usnesení č. 114/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení PC (Kč)
ZC (Kč)
telefonní ústředna
446190
2000
99.847,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a služeb, Most,
Jana Palacha 711, příspěvková organizace, IČ: 00524905.
2. s prodejem movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení PC (Kč)
ZC (Kč)
telefonní ústředna
446190
2000
99.847,0,společnosti Green COMunication s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Krásné Březno, U
Cukrovaru 495/6, PSČ 400 07, IČ: 273 42 221 za kupní cenu 2.000,- Kč.
73.
Usnesení č. 115/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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souhlasí
1.s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv.č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC(Kč)
automatická pračka
WHIRPOOL AWM 8000
55 H
2003
40.100,13.769,50
automatická pračka
WHIRPOOL AWM 8000
56 H
2003
40.100,18.782,sušička ELEKTROLUX
WASCATOR
16 H
2000
81.900,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková
organizace, se sídlem Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova IČ: 63787911
2.s darováním movitého majetku, a to:
název
inv.č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC(Kč)
automatická pračka
WHIRPOOL AWM 8000
55 H
2003
40.100,13.769,50
automatická pračka
WHIRPOOL AWM 8000
56 H
2003
40.100,18.782,sušička ELEKTROLUX
WASCATOR
16 H
2000
81.900,0,příspěvkové organizaci Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Husitská 1683, 434 01 Most, IČ: 00830577
74.
Usnesení č. 116/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s prodejem movitého majetku, a to monitorů dle přílohy č. 7 tohoto usnesení a počítačů
včetně OEM verze operačního systému dle přílohy č. 8 tohoto usnesení, společnosti Krajská
zdravotní, a.s., Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ: 401 13, IČ: 25488627 za
kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku znalce z oboru kybernetika ing. Aleše
Zrostlíka
č. 08/05/12 ze dne 16.5.2008.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej movitého majetku dle bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008

75.
Usnesení č. 117/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitostem, a to: budova č. p. 1000, občanská
vybavenost na pozemku p. p. č. 1823, pozemek p. p. č. 1823, druh pozemku: zastavěná plocha
a nádvoří a pozemek p. p. č. 1824/1, druh pozemku: zahrada, obec Děčín, k. ú. Podmokly,
zapsaných na LV č. 1039 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Děčín pro Ústecký kraj. Budoucí oprávněný: statutární město Děčín, se sídlem: Mírové
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náměstí 1175/5, 405 02 Děčín, IČ: 00261238, zastoupený Ing. Vladislavem Raškou,
primátorem města, budoucí zavázaný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká
Hradební 3118/48, PSČ: 400 02, IČ: 70892156, zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem
kraje. Obsahem je povinnost vlastníka strpět zařízení podzemního vedení a veřejné
komunikační sítě do výše uvedených pozemků a s ukončením ochranné trubky ve výše
uvedené budově včetně práva přístupu na dotčené nemovitosti za účelem realizace stavby „1.
fáze metropolitní datové sítě města Děčín“, tzn. zřízení (uložení), provoz, údržba a opravy
podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, v rozsahu dle geometrického plánu,
který předloží budoucí oprávněný, a v němž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene,
to vše za bezúplatně.
Budova č. p. 1000 a pozemky p. p. č. 1823 a p. p. č. 1824/1 jsou svěřeny do správy
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská
1000/55, příspěvková organizace, IČ: 47274697.
B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
budoucího věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení budoucího věcného břemene
k nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008

76.
Usnesení č. 118/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitostem, a to:
pozemek p.č. 762/1 o výměře 5330 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, obec Postoloprty, k.ú. Postoloprty, zapsané na LV č. 291 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj,
Budoucí oprávněný: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5,
PSČ: 130 34, IČ: 601 93 336.
Budoucí zavázaný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ:
400 02, IČ: 70892156, zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje.
Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupené:
Ing. Renné Komínkem, ředitelem Správy Chomutov, Kochova 3975, PSČ: 430 01, IČ:
65993390.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět zřízení a provozování, tj. vjíždění a vstupování na
dotčenou nemovitost za účelem údržby a oprav přeložky vrchního telekomunikačního vedení,
a to za jednorázovou úhradu 20,--Kč/bm dle geometrického plánu, v němž bude přesně
vyznačen rozsah věcného břemene.

B)

ukládá
Ing. Jindřichovi Šimákovi, vedoucímu majetkového odboru, předložit smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení budoucího věcného břemene
dle bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2008

77.
Usnesení č. 119/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitostem, a to:
pozemek p.č. 762/1 o výměře 5330 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, obec Postoloprty, k.ú. Postoloprty, zapsané na LV č. 291 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj,
Budoucí oprávněný: Severočeská plynárenská, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská
940, PSČ: 401 17, IČ: 49903209.
Budoucí zavázaný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ:
400 02, IČ: 70892156, zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje.
Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupené:
Ing. Renné Komínkem, ředitelem Správy Chomutov, Kochova 3975, PSČ: 430 01, IČ:
65993390.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět zřízení a provozování, tj. vjíždění a vstupování na
dotčenou nemovitost za účelem údržby a oprav přeložky STL plynovodu PE 100, a to za
jednorázovou úhradu 20,--Kč/bm dle geometrického plánu, v němž bude přesně vyznačen
rozsah věcného břemene.

B)

ukládá
Ing. Jindřichovi Šimákovi, vedoucímu majetkového odboru, předložit smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení budoucího věcného břemene
dle bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2008

78.
Usnesení č. 120/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitosti, a to: pozemek p. p. č. 718/7, druh
pozemku: ovocný sad, obec Petrohrad, k. ú. Petrohrad, zapsané na LV č. 4 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj. Budoucí oprávněný:
obec Petrohrad, se sídlem: Petrohrad 146, Petrohrad, 439 85, IČ: 00480975, zastoupený
Janem Ritterem, starostou obce, budoucí zavázaný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad
Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ: 400 02, IČ: 70892156, zastoupený Ing. Jiřím Šulcem,
hejtmanem kraje. Obsahem je povinnost vlastníka strpět kanalizační řád na stavbu
„Kanalizace Petrohrad – 2. etapa“ včetně práva přístupu na dotčenou nemovitost za účelem
realizace stavby a provádění oprav a údržby stavby, v rozsahu dle geometrického plánu, který
předloží budoucí oprávněný, a v němž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene, to vše
za jednorázovou úplatu 20,- Kč/bm.
Pozemek p. p. č. 718/7 je svěřen do správy příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna
Petrohrad, příspěvková organizace, se sídlem: Petrohrad č. p. 1, PSČ 439 85 Petrohrad, IČ:
00829137.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
budoucího věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení budoucího věcného břemene
k nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008
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79.
Usnesení č. 121/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2005/2008/CV k pozemku p.č.
2081/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Kryštofovy Hamry v k.ú. Rusová zapsaného na LV č. 330 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. II/223 a dále
k pozemku p.č. 1217/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kryštofovy Hamry v k.ú. Dolina zapsaného na LV č. 332 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. II/223 na těchto pozemcích
umístěných ve prospěch oprávněného: Ecoenerg Windkraft GmbH & Co.KG, Václavské
náměstí 40, Praha 1, PSČ 110 00, DIČ: CZ27634531, zastoupeného Stanislavem Buchtou.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Kabelové přípojky pro farmu větrných elektráren
Kryštofovy Hamry“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 50-1861/2006 ze
dne 5.12.2006 a GP č. 44-1862/2006 ze dne 4.12.2006, které jsou nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH 19% za jednorázovou
úhradu v částce 2.439,50 Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu
ze dne 5.3.2008.

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.

80.
Usnesení č. 122/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2037/2008/CV
k pozemku p.č. 131, 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/22413 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Veliká Ves, Podlesice 53,
Podbořany, PSČ 441 01, IČ 00262188, zastoupeného Martinem Pilařem, starostou. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Veliká Ves-rozšíření vodovodu-I.etapa Řád B“, 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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81.
Usnesení č. 123/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2034/2008/CV
k pozemku p.p.č. 131 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/22413 na tomto pozemku
umístěného ve prospěch budoucího oprávněného: Marie Ledvinová, Veliká Ves 18,
Podbořany, PSČ 440 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Veliká Ves-vodovodní
přípojka pro RD č. 18“, 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.

82.
Usnesení č. 124/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2035/2008/CV
k pozemku p.č. 131 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/22413 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Radek Imrišek, Veliká Ves 19,
Podbořany, PSČ 440 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Veliká Ves-vodovodní
přípojka pro RD č. 19“, 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. 125/115R/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/2036/2008/CV
k pozemku p.p.č. 2840/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Chomutov v k.ú. Chomutov I, zapsaného na LV č. 6232 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2256 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Jiří Stránský, Na Stráni 625,
Jirkov, PSČ 431 11. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Chomutov-ul. Spořická, 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 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.

84.
Usnesení č. 126/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2032/2008/CV
k pozemku p.p.č. 746 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Brandov v k.ú. Brandov, zapsaného na LV č. 168 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/25220 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Dana Kopáčková, Jugoslávská 1826/41, Most, PSČ 434
01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Brandov-Revoluční čp. 228-kanalizační přípojka,
pí. Kopáčková“, 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.

85.
Usnesení č. 127/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2038/2008/CV
k pozemku p.p.č. 1962/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Jirkov v k.ú. Jirkov, zapsaného na LV č. 2644 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace č. III/25118 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: C&C Plast s.r.o., Pražská 585,
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Chomutov, PSČ 430 01, IČ: 25467085, zastoupeného Paulem Clarksonem, jednatel
společnosti. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Jirkov-vodovodní přípojka
k novému výrobnímu závodu“, 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.

86.
Usnesení č. 128/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4029/2008/LN
k pozemku p.č. 279/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kněžice v k.ú. Kněžice u Podbořan zapsaného na LV č. 95 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22415 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Alena Bouillautová, Čejkovice 22,
Čejkovice, PSČ 438 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Vodovodní přípojka k RD
čp. 53 Kněžice“ 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.

87.
Usnesení č. 129/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2031/2008/CV
k pozemku p.č. 1104/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Blatno u Chomutova v k.ú. Blatno u Chomutova zapsaného na LV č. 545 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
III/2521 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Blatno
u Chomutova, Blatno u Chomutova čp.1, Blatno u Chomutova , PSČ 431 31, IČ: 261807,
zastoupeného Josefem Kolářem, starostou. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Blatno u
Chomutova-přípojky kanalizace k RD“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
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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. 130/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4027/2008/LN
k pozemku p.č. PK 1114/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Chožov v k.ú. Chožov zapsaného na LV č. 253 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2462 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ: 49099469 zastoupeného Ing. Miroslavem
Harciníkem, generální ředitel. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Chožov-rekonstrukce
výtlačného řadu-vodovod“ 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. 131/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4036/2008/LN
k pozemku p.č. 1267/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zbořeniště, způsob
ochrany: 0, obec Pnětluky v k.ú. Konětopy u Pnětluk zapsaného na LV č. 311 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/22925
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 „Pnětluky, Konětopy 36,
NN Staněk Zdeněk, č. IV-12-4002713“ 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.
90.
Usnesení č. 132/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2012/2008/CV k pozemku p.č.
4414/1 a 4296/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Jirkov v k.ú. Jirkov, zapsaných na LV č. 2644 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2528 a III/25220 na těchto pozemcích
umístěných ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ
405 02, IČ: 27232425, zastoupeného Ing. Pavlem Šmakalem, vedoucí oddělení Dokumentace
Louny. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Jirkov-Jiráskova, volné vedení NN, rekonstrukce“,
jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 2038-136/2007 ze dne 20.9.2007, který je
nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19%
DPH za jednorázovou úhradu v částce 2.975,- Kč a 10.353,-Kč. Výše jednorázové úhrady
byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 7.6.2007 a 17.4.2008.

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.

91.
Usnesení č. 133/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2011/2008/CV k pozemku p.č. 325
a 54 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Kadaň
v k.ú. Úhošťany zapsaných na LV č. 119 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/1989 a III/22423 na těchto pozemcích umístěných
ve prospěch oprávněného: Města Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň, PSČ 432 01, IČ:
00261912, zastoupeného PeaDr. Jiřím Kulhánkem, starostou. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Kanalizace a ČOV Úhošťany“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 270-1/2008 ze dne 28.3.2008, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce
82.229,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
11.12.2008.

B)

zm ocňuje

97

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.
92.
Usnesení č. 134/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2010/2008/CV k pozemku p.č.
323/2 a 355 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Měděnec v k.ú. Kotlina zapsaných na LV č. 355 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikací II/223 a III/22316 a dále
k pozemku p.č. 611/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Měděnec v k.ú. Měděnec zapsaného na LV č. 355 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikací III/22314 na těchto pozemcích
umístěných ve prospěch oprávněného: Telefónica O2 Czech republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, Praha 4-Michle, PSČ 140 22, IČ: 60193336, zastoupeného Miroslavem Bednářem.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „MTS-Rusová, Greenlines“, jakož i vstup (vjezd)
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 77-82/2007 ze dne 3.10.2007 a č. 163-82/2007 ze dne
27.9.2007, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo
zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce 21.241,50 Kč. Výše jednorázové
úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 27.11.2006.

B)

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

93.
Usnesení č. 135/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4004/2008/LN k pozemku p.č.
1010/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Libčeves v k.ú. Libčeves zapsaného na LV č. 231 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/249 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 „Libčeves-rekonstrukce sítě NN, k nádraží č. IE-124001256“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 249-587/2007 ze dne
11.3.2008, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo
zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce 5.652,50 Kč. Výše jednorázové
úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 6.12.2007.
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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 zřízení věcného břemene, jejíž
předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

94.
Usnesení č. 136/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2016/2008/CV k pozemku p.č. 422
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Jirkov v k.ú.
Březenec zapsaného na LV č. 884 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2525 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 „Březenec-kabel NN, ppč. 33/11 a 33/12, k.ú. Březenec“, jakož i vstup
(vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 599-276/2007 ze dne 18.2.2008, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za
jednorázovou úhradu v částce 714,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 5.6.2007.

B)

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

95.
Usnesení č. 137/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2009/2008/CV k pozemku p.č.
2166/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Vejprty v k.ú. Vejprty zapsaného na LV č. 1013 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. II/219 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch oprávněného: TSL CZ s.r.o., Mladé gardy 2918, Most, PSČ 434 01, IČ: 25429698,
zastoupeného Uwe Fechtnertem, jednatel společnosti. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Vejprty-rekonstrukce trafostanice a kabelová přípojka“, jakož i vstup (vjezd)
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 971,275/2007 ze dne 23.10.2007, 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 9.4.2008.

B)

zm ocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž
předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
96.
Usnesení č. 138/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2019/2008/CV
k pozemku p.č. 1280/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Český Jiřetín v k.ú. Český Jiřetín zapsaného na LV č. 265 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/2545 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425, zastoupeného Jaroslavem Soukupem, vedoucí oddělení
Inženýring Louny. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Český Jiřetín-NN pro pč. 70/1 RD p.
Karmazín“ 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.

97.
Usnesení č. 139/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2030/2008/CV
k pozemku p.č. 969 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
chráněná značka geodetického bodu, obec Litvínov v k.ú. Janov u Litvínova zapsaného na
LV č. 431 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci
č. III/2543na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská
vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ: 49099469,
zastoupeného Ing. René Lengyelem. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Litvínov-Janov, Větrnárekonstrukce vodovodu“ 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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98.
Usnesení č. 140/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2026/2008/CV
k pozemku p.č. 2850 a 2881 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Kadaň v k.ú. Kadaň zapsaných na LV č. 3190 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. II/224 a III/1985 na těchto
pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: MVE Kadaň Podhradí s.r.o.,
Strupčice 50, Strupčice, PSČ 431 14, IČ: 25433083, zastoupeného Josefem Urbanem,
prokurista firmy. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Kadaň-kabelová přípojka NN pro
MVE“ 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.

99.
Usnesení č. 141/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2033/2008/CV
k pozemku p.č. 629/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Litvínov v k.ú. Braňany zapsaného na LV č. 376 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/2538 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Obce Braňany, Bílinská 76, Braňany, PSČ 435 22, IČ:
265845, zastoupeného Vlastimilem Krupkou, starostou. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Uložení kabelu NN k Hasičárně, Braňany“ 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.

100.
Usnesení č. 142/115R/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/4033/2008/LN
k pozemku p.č. 281 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Podbořany v k.ú. Kněžice u Podbořan zapsaného na LV č. 95 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22415 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Města Podbořany, Mírová 615,
Podbořany, PSČ 441 01, IČ: 00265365, zastoupeného Mgr. Radkem Reindlem, starostou.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Rozšíření veřejného osvětlení před domem čp. 69 v
Morech“ 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.

101.
Usnesení č. 143/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4035/2008/LN
k pozemku p.č. 1041/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kozly v k.ú. Kozly u Loun zapsaného na LV č. 46 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci III/5692 umístěném ve prospěch
budoucího oprávněného: Obec Kozly, Kozly čp. 19, Louny, PSČ 440 01, IČ: 47786671,
zastoupeného Marií Doudovou, starostka. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Fotbalové hřiště
v obci Kozly parc.č. 781/1-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.

102.
Usnesení č. 144/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2029/2008/CV
k pozemku p.č. 422 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Jirkov v k.ú. Březenec zapsaného na LV č. 884 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
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kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci III/2525 umístěném ve prospěch
budoucího oprávněného: Město Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1, Jirkov, PSČ 431 11, IČ:
00261904, zastoupeného Radkem Štejnarem, starosta. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Březenec-rekonstrukce přítoku do rybníka na ppč. 575 v k.ú. Březenec“ 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.

103.
Usnesení č. 145/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2020/2008/CV
k pozemku p.č. 1962/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Jirkov v k.ú. Jirkov zapsaného na LV č. 2644 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/25118 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Město Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1,
Jirkov, PSČ 431 11, IČ: 00261904, zastoupeného Radkem Štejnarem, starosta. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Jirkov-dešťová kanalizace, ul. Zaječická“ 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.

104.
Usnesení č. 146/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4028/2008/LN
k pozemku 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 a dále
k pozemku p.č. 612/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Dobroměřice v k.ú. Dobroměřice zapsaného na LV č. 536 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/25013 na těchto pozemcích
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umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Luboš a Jana Koubkovi, Žižkova 112,
Lenešice, PSČ 439 23. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „RD na parc. č. 3866/6 v k.ú.
Lenešice-prodloužení plynovodního a kanalizačního řadu a vodovodní přípojka“ jakož i
vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno
DPH ve výši 19%.
B)

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

105.
Usnesení č. 147/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4030/2008/LN
k pozemku p.č. 892/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Jimlín v k.ú. Zeměchy u Loun zapsaného na LV č. 90 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/225 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Ing. Aleš Polcar, Holubova 1995, Louny,
PSČ 440 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Novostavba RD na parc. č. 3/2 a
garáže na parc.č. 15/1 v Zeměchách u Loun-kanalizační a vodovodní přípojka“ jakož i
vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno
DPH ve výši 19%.

B)

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

106.
Usnesení č. 148/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4031/2008/LN
k pozemku p.č. 511 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Libčeves v k.ú. Charvatce u Loun zapsaného na LV č. 62 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2498 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Zdeněk Libertin, Charvatce 43, Libčeves,
PSČ 439 26. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „RD čp. 43 na parc.č. 44/1 v k.ú.
Charvatce-vodovodní přípojka“ 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.

107.
Usnesení č. 149/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4032/2008/LN
k pozemku p.č. 511 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Libčeves v k.ú. Charvatce u Loun zapsaného na LV č. 62 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2498 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Ivana a Vladimír Ofnerovi, Charvatce
37, Libčeves, PSČ 439 26. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Přestavba stáv. zem.
stavby na RD, parc.č. 28 v k.ú. Charvatce-vodovodní přípojka“ jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.
B)

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

108.
Usnesení č. 150/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4037/2008/LN
k pozemku p.č. 394/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Zbrašín v k.ú. Senkov zapsaného na LV č. 407 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/229 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Irena Houšková, Domoušice 224, Domoušice, PSČ 439
68. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Novostavba RD na parc. č. 149/13 v k.ú. Senkovvodovodní 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.
109.
Usnesení č. 151/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4034/2008/LN
k pozemku 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 a dále
k pozemku p.č. 612/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Dobroměřice v k.ú. Dobroměřice zapsaného na LV č. 536 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/25013 na těchto pozemcích
umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Luboš a Jana Koubkovi, Žižkova 112,
Lenešice, PSČ 439 23, Zbyněk a Daniela Henzlovi, Bezručova 18, Veltěže, PSČ 440 01
Louny a Roman Průcha, Dlouhá 86, Lenešice, PSČ 439 23. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Prodloužení STL plynovodního řadu pro nové RD, Lenešice“ jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.

B)

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

110.
Usnesení č. 152/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2022/2008/CV
k pozemku p.č. 1104/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Blatno v k.ú. Blatno u Chomutova zapsaného na LV č. 545 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2521 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Anton Hudý, Edisonova 3427/6,
Chomutov, PSČ 430 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Blatno-vodovodní
přípojka“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě
bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zm ocňuje
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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.
111.
Usnesení č. 153/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2023/2008/CV
k pozemku p.č. 1104/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Blatno v k.ú. Blatno u Chomutova zapsaného na LV č. 545 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2521 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Jiří Petr, Matěje Kopeckého
4817, Chomutov, PSČ 430 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Blatno-vodovodní
přípojka“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě
bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

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

112.
Usnesení č. 154/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2024/2008/CV
k pozemku p.č. 325 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Kadaň v k.ú. Úhošťany zapsaného na LV č. 119 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22423 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Zdeněk Sláma, Na Podlesí 1431, Kadaň, PSČ 432 01.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Kadaňská Jeseň-kanalizační přípojka na p.p.č. 501/3
v k.ú. Úhošťany“ 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.

113.
Usnesení č. 155/115R/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/2025/2008/CV
k pozemku p.č. 993 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Okounov v k.ú. Okounov zapsaného na LV č. 340 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/1988 na tomto pozemku umístěném
ve prospěch budoucího oprávněného: Monika Vášková, Okounov 9, Klášterec nad Ohří,
PSČ 431 51. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Okounov-vodovodní přípojka pro
p.č. 30, k.ú. Okounov“ 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.

114.
Usnesení č. 156/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2027/2008/CV
k pozemku p.č. 573 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Klášterec nad Ohří v k.ú. Klášterecká Jeseň zapsaného na LV č. 1943 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22314 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Ing. Miroslav a Alena
Šimanovských, K. Světlé 3620/10, Chomutov, PSČ 430 01. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Klášterecká Jeseň-vodovodní přípojka“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

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

115.
Usnesení č. 157/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2028/2008/CV
k pozemku p.č. 573 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
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obec Klášterec nad Ohří v k.ú. Klášterecká Jeseň zapsaného na LV č. 1943 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22314 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Tomáš a Hana Macolovi,
Klášterecká Jeseň 40, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Klášterecká Jeseň-vodovodní přípojka“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.
B)

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

116.
Usnesení č. 158/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1014/2008/DC
k pozemku p.č. 44/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Boletice v k.ú. Boletice nad Labem zapsaného na LV č. 945
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. II/261
na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Statutární město
Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, PSČ 405 38, IČ: 00261238, zastoupeného Ing.
Vladislavem Raškou, primátor. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „1. fáze metropolitní datové
sítě města Děčín (optický kabel)“ 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.

117.
Usnesení č. 159/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3052/2008/LT
k pozemku p.č 251, 236/1, 288 a 243 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Ploskovice v k.ú. Ploskovice zapsaných na
LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. III/2619, III/26110 a III/26027 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 Inženýrik Louny. Obsahem
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věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „IE-12-4001525-Ploskovice-rekonstrukce sítě NN, IP-124000714-Ploskovice-NN připojení p.p.č. 25/3-50m, IV-12-4003795-Ploskovice-NN
připojení nových OM u hřiště“ 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.

118.
Usnesení č. 160/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3051/2008/LT
k pozemku p.č. 1670/1, 1693/1 a 1693/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Slatina v k.ú. Slatina pod Hazmburkem zapsaných na LV
č. 231 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci
č. III/2467 a III/2468 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného:
Obec Slatina, Slatina, Lovosice, PSČ 410 02, IČ: 00264377, zastoupeného Josefem
Škobisem, starostou. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Slatina-centrální vytápění obce
Slatina“ 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.

119.
Usnesení č. 161/115R/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
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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.

120.
Usnesení č. 162/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6035/2008/UL
k pozemku p.č. 212/4 a 212/28 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Zabrušany v k.ú. Zabrušany zapsaných na LV č. 350 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25323A na těchto
pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Zabrušany, Zabrušany
čp.1, Zabrušany, PSČ 417 71, IČ 00266647, zastoupeného Vlastou Michálkovou, starostkou.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Zabrušany“ 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.

121.
Usnesení č. 163/115R/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., Praha 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
„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
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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.

122.
Usnesení č. 164/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6006/2008/UL k pozemku p.č. 4562
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Ústí nad
Labem v k.ú. Ústí nad Labem zapsaného na LV č. 3321 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/26036 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch
oprávněného: SČP Net s.r.o. Ústí nad Labem v zastoupení
společnosti Severočeské plynomontáže s.r.o., V Zahrádkách 121/30, Ústí nad Labem, PSČ
400 01, IČ: 62244965, zastoupeného Josefem Čejkou. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„RD na p.p.č. 4568/2 v k.ú. Ústí nad Labem-přípojka plynu“, jakož i vstup (vjezd)
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 3-2008 ze dne 31.3.2008, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou
úhradu v částce 714,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze
dne 21.4.2008.

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.

123.
Usnesení č. 165/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3003/2008/LT k pozemku p.č. 545
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Lovosice
v k.ú. Lovosice zapsaného na LV č. 299 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/00817na 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 „Lovosice-rekonstrukce NTL plynovodní přípojky v ul. Třebenická č.p. 221/2“,
jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 1752-233/2007 ze dne 20.12.2007, který
je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19%
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DPH za jednorázovou úhradu v částce 952,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 8.2.2008.
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.

124.
Usnesení č. 166/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3055/2008/LT
k pozemku p.č. 1215 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Miřejovice v k.ú. Miřejovice zapsaného na LV č. 314 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24715 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-12-4003714-Miřejovice, Kamýcká-NN v zahrádkářské kolonii č. 9“ 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.

125.
Usnesení č. 167/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6034/2008/UL
k pozemku p.č. 2491 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 budoucího oprávněného: Speednet s.r.o., Skupova 570/21, Teplice,
PSČ 415 01, IČ 25436660, zastoupeného Vladimírem Krocem. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Komunikační datová síť Speednet, Duchcov“ 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.

126.
Usnesení č. 168/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3056/2008/LT
k pozemku p.č. 680/8 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
menší chráněné území, obec Krabčice v k.ú. Rovné pod Řípem zapsaného na LV č. 871 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24624 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Obce
Krabčice, Rovné 67, Rovné, PSČ 411 87, IČ 00263834, zastoupeného Ing. Josefem
Tachecím, starosta. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rovné pod Řípem-výstavba
parkoviště a přípojka VO Krabčice na p.p.č. 692/28 a na p.p.č. 692/12“ 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.

127.
Usnesení č. 169/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6033/2008/UL
k pozemku p.č. 562 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Chouč v k.ú. Chouč zapsaného na LV č. 462 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/2572 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Obce Hrobčice, Hrobčice 41, Hrobčice, PSČ 417 57, IČ
00266345, zastoupeného Boženou Zemanovou, starostkou. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Rozšíření VO-Chouč“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9.
2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.
B)

zm ocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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128.
Usnesení č. 170/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3054/2008/LT
k pozemku p.č. 1272/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Vchynice v k.ú. Vchynice zapsaného na LV č. 136 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/00816 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: František
Huja, Vchynice 55, Lovosice, PSČ 410 02. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Vchynicevodovodní přípojka pro RD čp. 55 na st.p.č. 79/1“ 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.

129.
Usnesení č. 171/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6036/2008/UL
k pozemku p.č. 4577/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Krásný Les v k.ú. Krásný Les v Krušných horách zapsaného na LV č. 149 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č.
III/2487 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
„Krásný Les, napětí – STÍŽNOST (IE-12-4002076)“ 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.

130.
Usnesení č. 172/115R/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/3053/2008/LT
k pozemku p.č. 456 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Třebušín v k.ú. Kotelice zapsaného na LV č. 506 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/26111 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-12-4000077-Kotelice-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)

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.

131.
Usnesení č. 173/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3058/2008/LT
k pozemku p.č. 2676/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Hoštka v k.ú. Hoštka u Roudnice nad Labem zapsaného na LV č. 614 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
II/261 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: S.H.H. s.r.o.,
Hřbitovní 30, Hoštka, PSČ 411 72, IČ 27344428, zastoupeného Ing. Alešem Pařízkem,
jednatelem společnosti. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Hoštka-skladová hala Hoštkakanalizační odvodnění a zřízení sjezdu“ 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.

132.
Usnesení č. 174/115R/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/3059/2008/LT
k pozemku p.č. 1035/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Křešice v k.ú. Křešice u Litoměřic zapsaného na LV č. 703 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. 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 Jaroslavem Soukupem, vedoucí oddělení
Inženýrink Louny. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „IV-12-4004853-Křešice, Třeboutická
stráň-přípojka NN p.p.č. 184/1,2“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

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

133.
Usnesení č. 175/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3060/2008/LT
k pozemku p.č. 923/1, 966 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Doksany v k.ú. Doksany zapsaných na LV č. 227 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/608 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
Imženýrink Louny. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „IV-12-4005067-LT, Doksany-posílení
sítě NN+připojení pro p.p.č. 923/1 a 966“ 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.

134.
Usnesení č. 176/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3057/2008/LT
k pozemku p.č. 1840 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chránené území, obec Kamýk v k.ú. Kamýk zapsaného na LV č. 413 u
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Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24715 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Jakub
Ryvola, Ostrčilova 539/9, Ústí nad Labem – Klíše, PSČ 400 01. Obsahem věcného břemene
je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro
akci „Kamýk-STL plynovodní přípojka pro dům na st.p.č. 61, RD čp. 9“ 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.

135.
Usnesení č. 177/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3061/2008/LT
k pozemku p.č. 1556/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Brozany na d Ohří v k.ú. Brozany nad Ohří zapsaného na LV č. 968 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2475 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Milan Tlustý, Brozany nad Ohří
čp. 290, Brozany nad Ohří, PSČ 411 81. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Brozany nad
Ohří-p.p.č. 435/5, připojení IS-voda, plyn, kanalizace, 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)

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.

136.
Usnesení č. 178/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3005/2008/LT k pozemku p.č. 1370
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Litoměřice v k.ú. Pokratice zapsaného na LV č. 3832 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24719 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ
405 02, IČ: 27232425, zastoupeného Pavlem Bezděčným, vedoucí oddělení Dokumentace
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Děčín. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „IE-12-4001717-kabelové rozvody pro výstavbu RD,
Miřejovická stráň, Litoměřice“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 1040-173/2007 ze dne 26.10.2007, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce
166,60 Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 5.5.2008.
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.

137.
Usnesení č. 179/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6007/2008/UL k pozemku p.č. 1701
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Chabařovice
v k.ú. Chabařovice zapsaného na LV č. 689 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. II/253 na tomto pozemku umístěném
ve prospěch oprávněného: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost,
Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ 400 32, IČ: 00011789, zastoupeného Ing. Martinem
Procházkou a Mgr. Janem Kubatou. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Odvedení vod do
veřejné kanalizace“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 962-204/2006 ze
dne 15.1.2007, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo
zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.785,- Kč. Výše jednorázové
úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 5.5.2008.

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.

138.
Usnesení č. 180/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 52/8Z/2005 ze dne 26.10.2005.

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: 25. 6. 2008
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139.
Usnesení č. 181/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
o uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby
„I/27 Žiželice, obchvat a přemostění“ ( dále jen smlouva) dle přílohy 9 tohoto usnesení.
2. uložit
Ing. Jindřichovi Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, předložit
smlouvu o vypořádání některých práv a povinností, jejímž předmětem je vypořádání některých
práv a povinností uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 20. 7. 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: 25. 6. 2008

140.
Usnesení č. 182/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o nezapsání Prohlášení vlastníka budovy a to:
budovy č.p. 141, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: jiná stavba, na
pozemku p. č.141,
do katastru nemovitostí pro rozdělení budovy na jednotky dle zák. č. 72/1994 Sb.,
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 2069 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj, svěřené do správy příspěvkové organizace
Oblastní muzeum v Chomutově, Palackého 86, Chomutov, IČ: 360571
141.
Usnesení č. 183/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření Dohody o narovnání mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ:
69797111 a Ústeckým krajem na ukončení platnosti kupní smlouvy č. 14/2007 uzavřené
mezi smluvními stranami dne 2.11.2007 na nákup (převod) nemovitosti do vlastnictví
Ústeckého kraje a to:
- pozemek: p.p.č. 1153/3 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace.
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obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
2. souhlasit se zněním Dohody o narovnání a doložky dle předloženého materiálu, týkající
se ukončení platnosti kupní smlouvy č. 14/2007 uzavřené mezi ČR – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2, IČ: 69797111 a Ústeckým krajem, a to:
- pozemek: p.p.č. 1153/3 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace.
obec Bitozeves, k. ú. Bitozeves, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil dohodu o
narovnání, jejímž předmětem je ukončení platnosti kupní smlouvy č. 14/2007 (nabytí)
nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí
znění dohody o narovnání uvedené v bodu A) 2. 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: 25. 6. 2008

142.
Usnesení č. 184/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se změnou v části usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/112R/2008 ze dne 7. 5. 2008, a to
takto:
rozhoduje
o zřízení věcného břemene k nemovitosti, a to: pozemek: p.č. 2314, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: zeleň
obec Kadaň, k.ú. Kadaň, zapsané na LV č. 1226 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj. Oprávněný: SČP Net s.r.o. se sídlem:
Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 27295567, zastoupena Ing. Jiřím Ježkem,
ředitelem strategické správy plynárenského majetku a Ing. Miroslavem Hromádkou,
technikem správy nemovitého majetku, IČ: 27295567, Zavázaný: Ústecký kraj, se sídlem
Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ: 400 02, zastoupený Ing. Jiřím Šulcem,
hejtmanem kraje, IČ: 70892156.
Věcné břemeno zřízené na dobu neurčitou spočívá v oprávnění zřídit a provozovat
plynárenská zařízení včetně jejich příslušenství na části pozemku p.č. 2314 v rozsahu 24bm
dle GP pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 1959-07242/20058 ze dne 31.1.2008 a
právo vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 2314 v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi,
opravami a provozováním plynárenského zařízení, a to vše za jednorázovou úhradu 20,Kč/bm, tj. 480,- Kč.
Pozemek p.č. 2314 je svěřen do správy příspěvkové organizace Gymnázium, Kadaň, 5.
května 620, příspěvková organizace, IČ: 61342751
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se ruší a nahrazuje se
rozhoduje
o zřízení věcného břemene k nemovitosti, a to: pozemek: p.č. 2314, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: zeleň
obec Kadaň, k.ú. Kadaň, zapsané na LV č. 1226 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj. Oprávněný: SČP Net s.r.o. se sídlem:
Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 27295567, Zavázaný: Ústecký kraj, se
sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ: 400 02, zastoupený Ing. Jiřím
Šulcem, hejtmanem kraje, IČ: 70892156.
Věcné břemeno zřízené na dobu neurčitou spočívá v oprávnění zřídit a provozovat
plynárenská zařízení včetně jejich příslušenství na části pozemku p.č. 2314 v rozsahu 24bm
dle GP pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 1959-07242/20058 ze dne 31.1.2008 a
právo vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 2314 v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi,
opravami a provozováním plynárenského zařízení, a to vše za jednorázovou úhradu 20,Kč/bm, tj. 480,- Kč.
Pozemek p.č. 2314 je svěřen do správy příspěvkové organizace Gymnázium, Kadaň, 5.
května 620, příspěvková organizace, IČ: 61342751
143.
Usnesení č. 185/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/109R/2008 ze dne 15.4.2008.

B)

rozhoduje
1. o přijetí daru movité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Hitachi Home
Electronics (Czech), s.r.o., se sídlem Velemyšleves, Minice č.p. 60, 438 01 Žatec,
Průmyslová zóna Triangle, IČ: 27578330, a to:
TYP
televizor HITACHI
P42TP01EA, 42"

rok výroby

výrobní číslo

cena daru včetně
DPH

2007

CZ7K000630

34.547,98 Kč

2. o přijetí daru movité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti IPS Alpha
Technology Europe, s.r.o., se sídlem Staňkovice 400, 438 01 Žatec, Průmyslová zóna
Triangle, IČ: 27568300, a to:
TYP
televizor HITACHI
L37X01E, 37"
C)

rok výroby

výrobní číslo

2007

CZ7000764

cena daru včetně
DPH
28.436,95 Kč

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvy, jejichž
předmětem je přijetí daru movitých věcí uvedené v bodu B) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2008
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144.
Usnesení č. 186/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
souhlasit se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 89/25Z/2008 bod A)
ze dne 30. 4. 2008, a to takto:
pozemek: p. p. č. 4674 o výměře 1123 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Otvice, k.ú. Otvice zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Statutární město Chomutov,
-

se ruší a nahrazuje se
pozemek: p. p. č. 808 o výměře 1123 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Otvice, k.ú. Otvice zapsané na LV č. 227 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Statutární město Chomutov.
-

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: 25. 6. 2008

145.
Usnesení č. 187/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Bečov,
se sídlem Bečov 126, Bečov u Mostu, PSČ 435 26, IČ: 00265811, a to:
- pozemek: p.p.č. 1878/1 o výměře 14122 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: značka geodetického bodu a její chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1901 o výměře 11060 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu,
- pozemek: p.p.č. 1933/2 o výměře 5259 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Bečov, k.ú. Bečov u Mostu, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most pro obec Bečov
za kupní cenu 1,217.640,--Kč, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
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Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených 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: 25. 6. 2008

147.
Usnesení č. 188/115R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) zrušuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/114R/2008 ze dne 4.6.2008.
B) rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti (pozemku) mezi Českou republikou,
příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ 128 00, IČ:
69797111 a Ústeckým krajem, a to:
pozemek: p.p.č. 872/2 o výměře 1062 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Jimlín, k.ú. Jimlín, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
-

na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce po dobu 5 let od finančního ukončení
projektu „Oblastní muzeum v Lounech p.o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně“.
C) u k l á d á
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu B) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2008
Usnesení č. 189/115R/2008
Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská
majetková, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně zřizovací listiny:
č.j. 213/2002 ze dne 1.10.1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Krajská majetková, příspěvková organizace
IČ: 00829048
sídlo: Na schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem,
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dodatkem č. 27 ke zřizovací listině a dle přílohy č. 10 tohoto usnesení
Usnesení č. 190/115R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký
kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/13-Perštejn-Vejprty, silnice II/219, III/22310“
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 veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v
úseku I/13-Perštejn-Vejprty, silnice II/219, III/22310“ v rozsahu dle PD zpracované
firmou ARTECH spol. s r.o., 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 s těmito dílčími kritérii a váhami:
– celková nabídková cena - 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) 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;
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4.

5.

6.
7.
B)

- 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
1.370.000,- Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost do konce
zadávací 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: 31. 8. 2008
Usnesení č. 191/115R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7-Údlice-Kadaň-Klášterec n.O., silnice
II/224“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
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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 „Ústecký kraj, Chomutov,
Rekonstrukce v úseku I/7-Údlice-Kadaň-Klášterec n.O., silnice II/224“ v rozsahu dle
PD zpracované firmou ARTECH spol. s.r.o., 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 - váha 84 %,
– termín plnění od předání a převzetí staveniště v týdnech -váha 4 %,
– výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však ve výši 0,1 %
z celkové nabídkové ceny včetně DPH - váha 4 %,
– délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců - váha 4 %.
– výše bankovní záruky pro zajištění závazku po celou dobu záruční lhůty – váha 4 %
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 předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného 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.
4. 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.
5. O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve
výši 2.370.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost
do 31. 8. 2008. Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet
zadavatele č.: 2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené IS VZ US,
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specifický symbol IČ uchazeče, tak, aby byla připsána na účet zadavatele nejpozději
den před termínem pro otevírání obálek s nabídkami.
6. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71
odst. 3).
7. O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace
(podle § 59 odst. 2 zákona) zvláštní komisi.
B) 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. 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 kraje
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
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. 192/115R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký
kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13-Bílina-Kozly-kř. I/15, silnice II/257“
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 veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v
úseku I/13-Bílina-Kozly-kř. I/15, silnice II/257“ 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 s těmito dílčími kritérii a
váhami:
– celková nabídková cena - 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%,
128

– délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců - váha 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
- dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
§ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 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.
4. 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.
5. O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve
výši 900.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost
do 31. 7. 2008. 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.
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) 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
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4.
5.
6.
7.

Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Ivana Baierová, investiční odbor
Ing. Vladimír Macholda, ředitel SÚS ÚK
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 kraje
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
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. 8. 2008
Usnesení č. 193/115R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký
kraj, Chomutov, Most, Rekonstrukce v úseku I/13-Jirkov-Otvice-Havraň, silnice II/251“
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 veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Chomutov, Most,
Rekonstrukce v úseku I/13-Jirkov-Otvice-Havraň, silnice II/251“ v rozsahu dle PD
zpracované firmou ARTECH spol. s.r.o., 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) 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;
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§ 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.
4. 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.
5. O povinnosti uchazečů poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností k nabídce ve
výši 1.260.000,00 Kč. Pokud uchazeč zvolí formu bankovní záruky, musí mít platnost
do 31. 7. 2008. 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.
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.
C)

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 kraje
investičního odboru
4. Ing. Petr Michálek, odbor dopravy a silničního hospodářství
5. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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6. Jaroslav Tačner, technický náměstek SÚS ÚK
7. zástupce KHK
C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 8. 2008
Usnesení č. 194/115R/2008
Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Gymnázium Kadaň - oprava střešního pláště“
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 „Gymnázium
Kadaň – oprava střešního pláště“.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti s těmito dílčími kritérii a váhami: celková
nabídková cena v Kč včetně DPH - 90%, termín plnění od předání a převzetí staveniště v
týdnech - 5%, poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců - 5 %.
3. o rozsahu požadované kvalifikace:
§ základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst. 1 zákona, s tím že prokázání písmen a) až i) doloží zájemce čestným
prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady:
- podle § 54 písm. a) zákona, s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má – li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů, v originále
nebo úředně ověřené kopii
- podle § 54 písm. b) zákona zájemce doloží předložením dokladu o oprávnění
k podnikání, podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
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) AMP Chomutov a.s., Pražská ul. 720, 430 01 Chomutov, IČ: 25402188
2) FRK s. r. o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČ: 61324817
3) Šilhánek a syn, a. s. , Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278

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. Stanislava Brabcová, investiční odbor
5. Ing. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
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1.
2.
3.
4.
5.

Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
Pavla Schneiderová, investiční odbor
Mgr. Ludislava Poupalová, 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. 7. 2008

Usnesení č. 195/115R/2008
Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Mateřská
škola speciální, Ústí n.L., Malátova – výměna ZTI a UT – havarijní stav“
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 „Mateřská škola
speciální, Ústí n.L., Malátova-výměna ZTI a UT-havarijní stav“.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti s těmito dílčími kritérii a váhami: celková
nabídková cena v Kč včetně DPH - 90%, termín plnění od předání a převzetí staveniště v
týdnech - 5%, poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců - 5 %.
3. o rozsahu požadované kvalifikace:
§ základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst. 1 zákona, s tím že prokázání písmen a) až i) doloží zájemce čestným
prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady:
- podle § 54 písm. a) zákona, s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má – li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů, v originále
nebo úředně ověřené kopii
- podle § 54 písm. b) zákona zájemce doloží předložením dokladu o oprávnění
k podnikání, podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
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) I S T A R spol. s r. o. , Drážďanská 455/37, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 41327331
2) North stav a. s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25045997
3) SKD Průmstav - stavby, a. s., Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ
25406523

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
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4. Vitalit Černecký, investiční odbor
5. Ing. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

C)

náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Ing. Zdeněk Halama, vedoucí odd. investiční odbor
5. Mgr. Ludmila Poupalová, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
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. 7. 2008

Usnesení č. 196/115R/2008
Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „VOŠ
zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí n.L. – oprava výměníkové stanice – Moskevská
ul.“
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 „VOŠ
zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí n. L.- oprava výměníkové staniceMoskevská ul“.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti s těmito dílčími kritérii a váhami: celková
nabídková cena v Kč včetně DPH - 90%, termín plnění od předání a převzetí staveniště v
týdnech - 5%, poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců - 5 %.
3. o rozsahu požadované kvalifikace:
§ základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst. 1 zákona, s tím že prokázání písmen a) až i) doloží zájemce čestným
prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady:
- podle § 54 písm. a) zákona, s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má – li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů, v originále
nebo úředně ověřené kopii
- podle § 54 písm. b) zákona zájemce doloží předložením dokladu o oprávnění
k podnikání, podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
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:
4) INSKY spol. s r. o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 00671533
2) Progplast s. r. o., Ústí nad Labem, Špitalské náměstí 11, PSČ 40001 – IČ 49901818
3) REPAM-UL, s. r. o., Špitálské nám. 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25476785

B) jm enuje
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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. Vitalij Černecký, 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. Ing. Zdeněk Halama, vedoucí odd. investiční odbor
5. Mgr. Ludmila Poupalová, 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. 7. 2008
Usnesení č. 197/115R/2008
Výzva 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)

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 „Centrum
sociální pomoci Litoměřice – DD Milešov, dodatečná výměna ZTI - havárie“.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti s těmito dílčími kritérii a váhami: celková
nabídková cena v Kč včetně DPH - 90%, termín plnění od předání a převzetí staveniště v
týdnech - 5%, poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců - 5 %.
3. o rozsahu požadované kvalifikace:
§ základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst. 1 zákona, s tím že prokázání písmen a) až i) doloží zájemce čestným
prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady:
- podle § 54 písm. a) zákona, s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má – li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů, v originále
nebo úředně ověřené kopii
- podle § 54 písm. b) zákona zájemce doloží předložením dokladu o oprávnění
k podnikání, podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
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) Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881
2) Stavební a obchodní společnost Most, spol. s r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice, IČ:
25014111
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3) STAVBY KÜHN s. r. o., Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ:
63144719
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. Pavla Schneiderová, investiční odbor
5. Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví a sociální péče
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. Stanislava Brabcová, investiční odbor
5. Ing. Jitka Pémová, vedoucí oddělení sociálně zdravotní péče
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. 7. 2008
Usnesení č. 198/115R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „SOŠ a VOŠ Štětí, ul. Pivovarská – výměna oken“
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 „SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí, ul. Pivovarská – výměna oken“

B) rozhodla
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí, ul. Pivovarská – výměna oken“
dodavateli Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881, a
to za podmínek:
Celková nabídková cena: 5 564 389,00 Kč bez DPH, 6 621 623,00 Kč s DPH
Termín plnění: 6 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: 15. 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: 15. 7. 2008
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Usnesení č. 199/115R/2008
Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební
„Hotelová škola Teplice, tělocvična s nástavbou učeben“
Rada Ústeckého kraje po projednání

bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Hotelová škola
Teplice, tělocvična s nástavbou učeben“
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Hotelová škola
Teplice, tělocvična s nástavbou učeben“

A)

B)

práce

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 „Hotelová škola Teplice, tělocvična
s nástavbou učeben“ uchazeči Viamont DSP a.s., Železničářská 1385, 400 03 Ústí nad
Labem, IČ: 25429949, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 35 844 289,23 Kč bez DPH, 42 654 704,18 Kč včetně DPH
Termín plnění: 79 týdnů
Výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den: 50 000,00 Kč
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. 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. 200/115R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné
zakázky na stavební práce „Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov výměna oken a fasáda“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědom í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Střední lesnická
škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - výměna oken a fasáda“
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Střední lesnická
škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - výměna oken a fasáda“

B) rozhodla
1. Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen “zákon“), nevyloučit z účasti ve zjednodušeném podlimitním
řízení žádného uchazeče.
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2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky „Střední
lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - výměna oken a fasáda“ uchazeči
HERKUL a.s., Mostecká čp. 85, 434 01 Most- Vtelno, IČ: 25004638 a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 9 831 600,65 Kč bez DPH
11 699 605,00 Kč včetně DPH
Doba realizace od předání staveniště: 15 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. 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. 201/115R/2008
Sociální služby Ústeckého kraje – informace o sociálních službách Ústeckého kraje za rok 2007
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí materiál Sociální služby Ústeckého kraje
– informace o sociálních službách Ústeckého kraje za rok 2007 vč. závěrů a doporučení
z nich vycházejících
Usnesení č. 202/115R/2008
Informace o stavu zdravotnictví na území Ústeckého kraje 2007
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
vzít na vědomí předloženou zprávu „Zdravotnictví na území Ústeckého kraje 2007“
Usnesení č. 203/115R/2008
Informace o Krajské zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí předloženou Zprávu o činnosti Krajské
zdravotní, a.s. za duben a květen roku 2008
Usnesení č. 204/115R/2008
Schválení účasti notářky při jednání za účelem notářského zápisu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
účast Mgr. Jany Galkové, zástupce Mgr. Ludmily Polívkové, notářky v Mostě, při
projednávání těchto bodů za účelem vyhotovení notářského zápisu o rozhodnutí jediného
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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:
Usnesení č. 205/115R/2008
Vyhodnocení akce - Gerontologické dny Severozápad 2008 v rámci programu „Zdravý kraj ČRÚstecký kraj“
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
hodnotící zprávu kongresu „Gerontologické dny Severozápad 2008“
Usnesení č. 206/115R/2008
Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009-2011
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Strategii prevence kriminality na území Ústeckého
kraje na období 2009 - 2011 dle předloženého materiálu
B)

ukládá
MUDr. Vladimíru Záhorskému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit tento materiál na
nejbližším jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008

Usnesení č. 207/115R/2008
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a
zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
a) navýšení odpisových plánů na rok 2008 příspěvkových organizací oblasti sociální
a zdravotnictví zřizovaných Ústeckým krajem dle přílohy č.11 tohoto usnesení, bez nároku
na rozpočet Ústeckého kraje a za podmínky vyrovnaného hospodaření
b) snížení odpisových plánů na rok 2008 příspěvkových organizací oblasti sociální
a zdravotnictví zřizovaných Ústeckým krajem dle přílohy č. 11 tohoto usnesení za
podmínky uvedeného použití úspory odpisů

B)

souhlasí
s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu příspěvkové organizace
Ústav sociální péče Tuchořice ve výši 66 tis. Kč na zakoupení a instalaci zvedací plošiny.

C)

mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/94R/2007 Zajištění financování příspěvkových
organizací v oblasti sociální – úprava příspěvku zřizovatele na provoz
v části A) odstavec 5 se:
text „Poskytnutou dotaci bude možné vyúčtovat až do 30. 6. 2008“ nahrazuje textem
„Poskytnutou dotaci bude možné vyúčtovat až do 30. 9. 2008“
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Usnesení č. 208/115R/2008
Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a
zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se zvýšením závazných ukazatelů pro rok 2008 pro příspěvkovou organizaci Nemocnice
následné péče Ryjice:
a) závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek o částku
68 tis. Kč na celkový objem 758 tis. Kč, na pořízení 2 ks antidekubitních matrací
b) závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz o částku 4 tis. Kč
na celkový objem 7 104 tis. Kč na platy
c) závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši o částku 4 tis. Kč
na celkový objem 27 816 tis. Kč
2. se zvýšením závazných ukazatelů pro rok 2008 pro příspěvkovou organizaci Psychiatrická
léčebna Petrohrad:
a) závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek o částku
907 tis. Kč na celkový objem 907 tis. Kč, na financování investiční akce „Výstavba
víceúčelového hřiště“
b) závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - o částku 58 tis. Kč na
celkový objem 613 tis. Kč, na platy
c) závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši o částku 58 tis. Kč
na celkový objem 27 358 tis. Kč
3. se zvýšením závazných ukazatelů pro rok 2008 pro příspěvkovou organizaci Domov
důchodců Teplice:
a) závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek o částku
1 970 tis. Kč na celkový objem 1 970 tis. Kč, na financování investiční akce „Výstavba
sociálních zařízení“.
b) závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - o částku 126 tis. Kč
na celkový objem 336 tis. Kč, na platy
c) závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši o částku 126 tis. Kč
na celkový objem 8 805 tis. Kč
4. se snížením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek pro
rok 2008 o částku 5 100 tis. Kč na celkový objem 32 600 tis. Kč pro Zdravotnickou
Záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
5. se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz – o částku
1 700 tis. Kč na celkový objem 5 871 tis. Kč pro Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvkové organizace na řešení havarijního stavu odpadů v Domově důchodců Milešov

Usnesení č. 209/115R/2008
Zajištění financování příspěvkových organizací v oblasti sociální – úprava příspěvku zřizovatele
na provoz
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
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informaci o průběhu a výsledcích dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
financování poskytování sociálních služeb
B)

souhlasí
1. se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok
2008 o částku 2 012 tis. Kč na celkový objem 2 703 tis. Kč pro Ústav sociální péče Brtníky,
příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb organizace z důvodu nezbytné
potřeby dorovnání výnosů v důsledku krácení dotace MPSV a z důvodu zvýšených nároků
na energie
2. se zvýšením závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2008
pro Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvkovou organizaci, o částku 200 tis. Kč na celkový
objem 11 000 tis. Kč, bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje za podmínky vyrovnaného
hospodaření
3. se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok
2008 o částku 1 298 tis. Kč na celkový objem 1 655 tis. Kč pro Ústav sociální péče
Lobendava, příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb organizace z důvodu
nezbytné potřeby dorovnání výnosů v důsledku krácení dotace MPSV
4. se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok
2008 o částku 4 200 tis. Kč na celkový objem 4 450 tis. Kč pro Správu sociálních služeb
Chomutov, příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb organizace z důvodu
nezbytné potřeby dorovnání výnosů v důsledku krácení dotace MPSV
5. se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok
2008 o částku 500 tis. Kč na celkový objem 2 350 tis. Kč pro Diagnostický ústav sociální
péče Čížkovice, příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb organizace z
důvodu nezbytné potřeby dorovnání výnosů v důsledku krácení dotace MPSV
6. se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok
2008 o částku 7 000 tis. Kč na celkový objem 11 171 tis. Kč pro Centrum sociální pomoci
Litoměřice, příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb organizace z důvodu
nezbytné potřeby dorovnání výnosů v důsledku krácení dotace MPSV
7. se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok
2008 o částku 1 620 tis. Kč na celkový objem 4 730 tis. Kč pro Ústav sociální péče
Tuchořice, příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb organizace z důvodu
nezbytné potřeby dorovnání výnosů v důsledku krácení dotace MPSV
8. se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok
2008 o částku 1 100 tis. Kč na celkový objem 1 734 tis. Kč pro Domov důchodců a ústav
sociální péče Litvínov – Janov, příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb
organizace z důvodu nezbytné potřeby dorovnání výnosů v důsledku krácení dotace MPSV
9. se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok
2008 o částku 1 200 tis. Kč na celkový objem 1 885 tis. Kč pro Domov důchodců Meziboří,
příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb organizace z důvodu nezbytné
potřeby dorovnání výnosů v důsledku krácení dotace MPSV
10. se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok
2008 o částku 600 tis. Kč na celkový objem 795 tis. Kč pro Ústav sociální péče Nová Ves v
Horách, příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb organizace z důvodu
nezbytné potřeby dorovnání výnosů v důsledku krácení dotace MPSV
11. se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok
2008 o částku 4 000 tis. Kč na celkový objem 7 760 tis. Kč pro Domov důchodců Dubí,
příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb organizace z důvodu nezbytné
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potřeby dorovnání výnosů v důsledku krácení dotace MPSV
12. se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok
2008 o částku 600 tis. Kč na celkový objem 936 tis. Kč pro Domov důchodců Teplice,
příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb organizace z důvodu nezbytné
potřeby dorovnání výnosů v důsledku krácení dotace MPSV
13. se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok
2008 o částku 141 tis. Kč na celkový objem 921 tis. Kč pro Ústav sociální péče Háj u
Duchcova, příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb organizace z důvodu
nezbytné potřeby dorovnání výnosů v důsledku krácení dotace MPSV
Usnesení č. 210/115R/2008
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti
sociální a zdravotnictví Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně zřizovací listiny:
1. č. j. 239/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace
sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova čp.269, PSČ 417 22,
IČ: 63787911
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině, který je přílohou č. 12 tohoto usnesení
Usnesení č. 211/115R/2008
Návrh opatření vyplývajících z výsledků veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace – DD
a ÚSP Litvínov - Janov, p.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly v Domově důchodců a ústavu
sociální péče Litvínov - Janov, příspěvkové organizaci
B) odvolává
v souladu § 59, odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů paní
Ing. Jiřinu Kreidlovou, nar. 12.5.1957
z funkce ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov – Janov, příspěvková organizace
Křižatecká 16, 435 42 Litvínov - Janov
s tím, že výkon funkce končí dnem následujícím po doručení odvolání
C) jmenuje
v souladu § 59, odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů pana
Jiřího Šimůnka, nar. 8.4.1945
ředitelem příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov – Janov, příspěvková organizace
Křižatecká 16, 435 42 Litvínov - Janov
s účinností dnem následujícím po skončení výkonu funkce ředitelky Ing. Jiřiny Kreidlové na
dobu určitou do jmenování nového ředitele příspěvkové organizace s tím, že se jedná
o pracovní poměr s kratší pracovní dobou
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D) s t a n o v í
v souladu § 59, odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat Jiřímu Šimůnkovi,
řediteli Domova důchodců a ústavu sociální péče Litvínov – Janov, příspěvková organizace
(platový výměr č. 2112/2008) dle předloženého materiálu
E) u k l á d á
1. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, připravit návrh
dalšího postupu ve věci obsazení funkce ředitele Domova důchodců a ústavu sociální
péče Litvínov – Janov, příspěvkové organizace
Termín: 31. 10. 2008
2. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit veškeré
potřebné kroky k realizaci části B), C) a D) tohoto usnesení, vč. dohledu nad řádným
protokolárním předáním funkce ředitele Domova důchodců a ústavu sociální péče
Litvínov – Janov, příspěvková organizace
Termín: 30.6. 2008
Usnesení č. 212/115R/2008
Pravidla použití příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí,
zdravotnictví a dopravy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o změně Pravidel použití příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje v oblasti školství,
sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy
B) souhlasí
se změnou Pravidel použití příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje v oblasti školství,
sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy, po odečtení výdajů spojených s prodejem, tímto
způsobem:
§ nárok Krajské majetkové, příspěvkové organizace, která spravuje majetek Ústeckého kraje
označený jako zbytný svěřený do správy Krajské majetkové p.o.,:
a) 3 % - příděl do fondu odměn
b) 7% - na konkrétní nutnou nebo běžnou údržbu Krajské majetkové, příspěvkové organizace
Ústeckého kraje související s její hlavní činností, tedy na:
1) dosažení cílů a záměrů stanovených v dlouhodobých koncepčních dokumentech
rozvoje příslušných oblastí v Ústeckém kraji,
2) zavádění vhodných postupů v příslušné oblasti,
3) podporu činností souvisejících s rozvojem kvality poskytovaných služeb.
Usnesení č. 213/115R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné
zakázky na stavební práce „SŠ energetická a stavební Chomutov – zateplení fasády výplní otvorů
(Na Moráni)
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „SŠ energetická a
stavební Chomutov – zateplení fasády a výměna výplní otvorů (Na Moráni)“
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek včetně Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky „SŠ energetická a stavební Chomutov –
zateplení fasády a výměna výplní otvorů (Na Moráni)“

B)

rozhodla
1. Podle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen “zákon“), vyloučit z účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení
uchazeče:
- Yssen spol. s r.o., Areál s.p. DHL, 43514 Litvínov – Záluží, IČ: 44566565 a
- První izolační Alfa s.r.o., Novosedlická 1621, 415 01 Teplice, IČ: 25405403 z důvodu
nedodržení výkazu výměr předloženým zadavatelem. Oba uvedení dodavatelé
v rozpočtech ocenili menší tloušťku oplechování a okna sklopná, zatímco ve výkazu
výměr jsou požadována okna otvíravě sklopná.
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky „SŠ
energetická a stavební Chomutov – zateplení fasády a výměna výplní otvorů (Na
Moráni)“ uchazeči AMP Chomutov a.s., Pražská 720, 430 01 Chomutov, IČ: 25402188 a to
za podmínek:
Celková nabídková cena: 8 304 022,09 Kč bez DPH, 9 881 786,29 Kč včetně DPH
Doba realizace od předání staveniště: 30 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. 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. 214/115R/2008
Zvýšení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele na provoz roku 2008 Krajské majetkové, p.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
zvýšení závazného ukazatele - příspěvku zřizovatele na provoz roku 2008 – o částku 5.000 tis.
Kč pro Krajskou majetkovou, p.o. ÚK, na celkovou částku 11.567 tis. Kč.
B) ukládá
1. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zajistit veškeré potřebné úkony
vedoucí k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2008
2. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zjistit ve spolupráci s odborem
životního prostředí a zemědělství možnost pronájmu ploch v průmyslové zóně Triangle pro
zemědělské účely.
Termín: 30. 9. 2008
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Usnesení č. 215/115R/2008
Dohoda o partnerství k projektu Propagace krušnohorské bílé stopy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
o uzavření „Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci“ s občanským sdružením
Krušnohorská bílá stopa, o.s. realizátorem projektu „Propagace Krušnohorské bílé stopy a
vytvoření nového produktu cestovního ruchu“

B)

ukládá
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít partnerskou dohodu k projektu
dle bodu A).
Termín: 16. 6. 2008
2. Ing. Jiřímu Hubkovi, vedoucímu odboru evropských projektů, připravit Dohodu o
partnerství a vzájemné spolupráci s občanským sdružením Krušnohorská bílá stopa, o.s.
k podpisu oběma smluvním stranám.
Termín: 16. 6. 2008
3. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zajistit činnosti
vyplývající z partnerské dohody mezi Ústeckým krajem a občanským sdružením
Krušnohorská bílá stopa, o.s.
Termín: 31. 12. 2015

Usnesení č. 216/115R/2008
Projekt Centrum robotické chirurgie Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
s ohledem na zdravotní stav obyvatelstva Ústeckého kraje doporučení představenstva
společnosti Krajská zdravotní, a.s., týkajícího se zlepšení zabezpečení kvality poskytované
zdravotní péče v Ústeckém kraji a modernizace krajského zdravotnického zařízení ze dne
9.6.2008
B) souhlasí
s realizací projektu „Centrum robotické chirurgie Ústeckého kraje“, dle upravené přílohy k
tomuto materiálu
Usnesení č. 217/115R/2008
Financování nákupu zařízení pro robotickou chirurgii
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) provádí
rozpočtové opatření – přesun ve výši 50 000 tis. Kč při zachování celkového objemu příjmů a
výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 170 004 tis. Kč
odbor ekonomický

snížení o částku 50 000 tis. Kč (rezerva na propad v příjmech)

odbor investiční

zvýšení o částku 50 000 tis. Kč (kapitálové výdaje – oblast
ekonomická – zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská
zdravotní, a.s.)
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B) bere na vědomí
že zbývající potřebné finanční prostředky jsou zajištěny v oblasti kapitálových výdajů, přesuny
z položek, které nebudou v roce 2008 dočerpány, budou provedeny rozpočtovými změnami
v oblasti kapitálových výdajů dle schválené metodiky rozpočtu 2008
Usnesení č. 218/115R/2008
Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a.s. peněžitým vkladem
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle §36 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o zvýšení majetkové účasti a o peněžitém vkladu
ve výši 72 mil. Kč do společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče
3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627
2. uložit Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla jako jediný akcionář v působnosti valné
hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad
Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627 o zvýšení základního kapitálu ve smyslu bodu
1. tohoto usnesení s termínem 2. 7. 2008

Usnesení č. 219/115R/2008
Schválení dohody o narovnání mezi Krajská majetková p.o. a Krajská zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a Zřizovací listiny č.j. 213/2002 v platném znění, jako zřizovatel příspěvkové
organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, s uzavřením dohody o narovnání touto
organizací a společností Krajská majetková, a.s., dle upravené 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: 30.6.2008
Usnesení č. 220/115R/2008
Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a.s. – souhlas
s realizací projektů IOP
Rada Ústeckého kraje po projednání
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:
souhlasí s realizací projektů
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1. Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
2. Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z
3. Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. (Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice
Chomutov, o.z. je na seznamu traumatologických center MZ ČR)
a s podáním projektových žádostí v rámci Výzvy Integrovaného operačního programu - oblast
intervence 3.2 - služby v oblasti veřejného zdraví
Usnesení č. 221/115R/2008
Program ZÚK 25.6.2008 - doplnění
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 26. Zastupitelstva Ústeckého kraje

147

Seznam p íloh:
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Příloha č. 1 k usnesení č. 5/115R/2008

DEKLARACE O SPOLUPRÁCI
ÚSTECKÝ KRAJ
se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02
zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem kraje
IČ: 70892156
(dále jen Ústecký kraj )
a

SEVEROČESKÉ DOLY a.s.,
se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
IČ: 49901982
( dále jen Severočeské doly)

uzavírají na základě souhlasného projevu
tuto

DEKLARACI O SPOLUPRÁCI

Ústecký kraj a Severočeské doly prohlašují, že jsou si vědomy společné odpovědnosti
za hospodářský, sociální a kulturní rozvoj regionu, v němž působí. Obě strany považují
revitalizaci a resocializaci za nezbytnou etapu navazující na sanaci území dotčeného těžbou,
neboť se jedná o zásadní podmínku růstu kvality života obyvatel, včetně zlepšování stavu
životní prostředí. Revitalizace a resocializace sanovaných území je finančně a organizačně
náročný proces, k jehož realizaci jsou obě strany odhodlány přispívat a konstruktivně
spolupracovat. S cílem dosáhnout udržitelného rozvoje území dotčeného těžbou se strany
dohodly na následujících oblastech spolupráce.
Společný přístup k rozvojovému a územnímu plánování v oblasti racionálního využívání
zdrojů nerostného bohatství a v oblasti zlepšování stavu životní prostředí,
příprava a podpora integrovaných projektů venkovských regionů v návaznosti na udržitelný
rozvoj,
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participace na konkrétních projektech Ústeckého kraje zaměřených na zlepšování stavu
životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí, Regionálního operačního
programu, případně dalších operačních programů.

V Ústí nad Labem dne………………..

V Chomutově dne………………..

…………………………………..
Ústecký kraj
Ing. Jiří Šulc
hejtman kraje

…………………………………
Severočeské doly, a.s.
Ing. Jan Demjanovič
předseda představenstva
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Smlouva o společném financování revitalizačního projektu …………
uzavřená dle ust. § 51 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ÚSTECKÝ KRAJ
se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02
zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem kraje
IČ: 70892156
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 882733379/0800
(dále jen Ústecký kraj)
a

SEVEROČESKÉ DOLY a.s.,
se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
IČ: 49901982
bankovní spojení:
( dále jen Severočeské doly )

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto
sml o u vu
o
o společném financování revitalizačního projektu …………

Deklarací o spolupráci ( dále jen deklarace) uzavřenou dne ………………. obě strany
vyhlásily odhodlání přispívat a konstruktivně spolupracovat při dosažení stanoveného cíle, kterým
je udržitelný rozvoj území dotčeného těžbou. V rámci finančního zajištění tohoto cíle se strany
rozhodly uzavřít tuto smlouvu.

I.
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Obě smluvní strany poskytnou na financování projektu sloužícího k dosažení stanoveného cíle
finanční prostředky. Severočeské doly výši 15 % skutečných nákladů na jeho realizaci, nejvýše
však …………… Kč. Podíl Ústeckého kraje představuje 85 % skutečných nákladů na realizaci
projektu a bude získán a čerpán z grantů Operačního programu Životního prostředí, případně
dalších operačních programů.
II.
Severočeské doly se zavazují, že v rámci tohoto projektu na své náklady zajistí pro Ústecký kraj
podklady nutné pro podání žádosti o získání grantu na ………………….., včetně zpracování
samotné žádosti. Ústecký kraj následně tuto žádost o grant předloží příslušnému ministerstvu do
……………………
III.
Ústecký kraj se zavazuje nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podání žádosti písemně
informovat Severočeské doly, že žádost byla podána. V téže lhůtě se zavazuje Ústecký kraj
písemně sdělit Severočeským dolům výsledek vyřízení žádosti.
IV.
V případě zamítnutí žádosti Severočeské doly prohlašují, že od Ústeckého kraje nebudou požadovat
úhradu poměrné části nákladů, vynaložených v souvislosti s podáním žádosti o grant, odpovídající
procentuální výši sjednaných podílů smluvních stran dle čl. I. této smlouvy.
V.
V případě, že žádost bude schválena poukáží Severočeské doly na účet Ústeckého kraje nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy Ústecký kraj písemně oznámí Severočeským dolům schválení žádosti o
přidělení grantu, finanční prostředky ve výše 15 % skutečných nákladů na realizaci předmětného
projektu, nejvýše však ……………Kč.
VI.
Severočeské doly i Ústecký kraj se zavazují vyvinout patřičnou součinnost při výběru grantu,
přípravě podkladů žádosti, přípravě příslušných smluv, poskytnutí listin pro žádost, popřípadě
jiných úkonů nezbytných k realizaci grantu, včetně naplnění jeho podmínek spočívajících
v udržitelnosti projektu.
VII.
Severočeské doly i Ústecký kraj se zavazují, že budou vždy tuto smlouvu prezentovat jako
společnou věc propagující jejich dobré jméno a naplňující cíl Deklarace ze dne ……………..

VIII.
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V souladu s podmínkami pro poskytnutí grantů z Operačního programu Životního prostředí,
případně dalších operačních programů si strany potvrzují, že žadatelem o grant, jakož i realizátorem
a subjektem odpovědným za plnění podmínek jeho čerpání, je Ústecký kraj.
Severočeské doly jsou subjektem, který se podílí na realizaci výše uvedeného projektu formou
finanční spoluúčasti a závazky uvedenými v této smlouvě.
IX.
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj, jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytnout informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Severočeské doly prohlašují, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace
o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou
v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech,
nabídkách či jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím
a zveřejněním.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.
3. Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje
dne ……………… usnesením č. ………………..
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, přičemž každý ze smluvních stran
obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

V Ústí nad Labem dne…………

V Chomutově dne……………....

………………………………
Ústecký kraj
Ing. Jiří Šulc
hejtman kraje

……………………….
Severočeské doly a.s.
Ing. Jan Demjanovič
předseda představenstva
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Projednané a schválené projekty obcí Ústeckého kraje
Na projektovou dokumentaci
obec
přijaté
obec III.typu

poč

Kč

Na realizaci

realizované
nebo ukončené
poč

Kč

přijaté
poč

Kč

Celkem

realizované
nebo ukončené
poč

Kč

přijaté
poč

Kč

realizované
nebo ukončené
poč

Kč

Kadaň

1

2 320 500

0

2 320 500

1

40 700 000

0

0

2

43 020 500

0

Kadaň celkem

1

2 320 500

0

2 320 500

1

40 700 000

0

0

2

43 020 500

0

0

Chomutov
Březno
Černovice
Droužkovice
Málkov
Místo
Pesvice
Spořice
Strupčice
Údlice
Vrskmaň
Všestudy
Vysoká Pec

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0

100 000 000
0
0
0
0
151 500 000
0
0
15 500 000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0

102 000 000
0
0
0
0
151 500 000
0
0
15 500 000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Chomutov celkem

1

2 000 000

0

0

5

267 000 000

0

0

6

269 000 000

Most
Bečov
Braňany
Havraň
Lišnice
Malé Březno
Polerady

12
0
0
0
0
0
0

19 376 767
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
0

14 326 767 14
0 0
0 0
0 1
0 0
0 1
0 0

913 267 275
0
0
10 398 000
0
28 800 000
0

3
0
0
0
0
0
0

47 519 275 26
0 0
0 0
0 1
0 0
0 1
0 0

932 644 042 12
0 0
0 0
10 398 000 0
0 0
28 800 000 0
0 0

61 846 042
0
0
0
0
0
0

Most celkem

12

19 376 767

9

14 326 767 16

952 465 275

3

47 519 275 28

971 842 042

61 846 042

0
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Na projektovou dokumentaci
obec

realizované
nebo ukončené

přijaté
obec III.typu

poč

Na realizaci

Kč

poč

Kč

přijaté
poč

Kč

Celkem

realizované
nebo ukončené
poč

Kč

přijaté
poč

Litvínov
Horní Jiřetín
Lom

4
0
7

8 022 000
0
3 766 400

2
0
7

4 522 000
0
3 766 400

2
0
7

180 139 000
0
40 254 000

0
0
0

0 6
0 0
0 14

Louka u Litvínova
Mariánské Radčice

1
2

1 100 000
500 000

0
0

0
0

1
0

12 103 000
0

0
0

0
0

Litvínov celkem

14

13 388 400

9

8 288 400 10

232 496 000

Bílina
Hostomice
Hrobčice
Ledvice
Ohníč
Světec

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
259 420

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
259 420

0
1
0
0
0
0

0
8 637 000
0
0
0
0

Bílina celkem

1

259 420

1

259 420

1

Teplice
Bžany
Dubí
Duchcov

0
0
0
1

0
0
0
1 035 300

0
0
0
1

0
0
0
1 035 300

Háj u Duchcova
Hrob
Jeníkov
Kostomlaty pod
Milešovkou
Košťany
Krupka
Lahošt
Modlany

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Kč

realizované
nebo ukončené
poč

Kč

188 161 000
0
44 020 400

2
0
7

4 522 000
0
3 766 400

2
2

13 203 000
500 000

0
0

0
0

0

0 24

245 884 400

9

8 288 400

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1

0
8 637 000
0
0
0
259 420

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
259 420

8 637 000

0

0

2

8 896 420

1

259 420

0
0
0
1

0
0
0
58 000 000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
2

0
0
0
59 035 300

0
0
0
1

0
0
0
1 035 300

0
0
0

0
1
0

0
13 500 000
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
13 500 000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
0
0
1

4 034 222
17 800 000
0
0
21 337 708

1
0
0
0
1

4 034 222
0
0
0
21 337 708

1
1
0
0
1

4 034 222
17 800 000
0
0
21 337 708

1
0
0
0
1

4 034 222
0
0
0
21 337 708
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Na projektovou dokumentaci
obec
přijaté
obec III.typu

poč

Kč

Na realizaci

realizované
nebo ukončené
poč

Kč

realizované
nebo ukončené

přijaté
poč

Celkem

Kč

poč

Kč

přijaté
poč

Kč

realizované
nebo ukončené
poč

Kč

Novosedlice
Osek
Proboštov

0
2
0

0
968 200
0

0
1
0

0
928 200
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
2
0

0
968 200
0

0
1
0

0
928 200
0

Rtyně nad Bílinou
Srbice
Újezdeček
Zabrušany

0
0
1
0

0
0
2 202 690
0

0
0
1
0

0
0
2 202 690
0

0
1
1
0

0
5 900 000
57 676 000
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
2
0

0
5 900 000
59 878 690
0

0
0
1
0

0
0
2 202 690
0

Teplice celkem

4

4 206 190

3

4 166 190

7

178 247 930

2

25 371 930 11

182 454 120

5

29 538 120

Ústí nad Labem
Chabařovice
Chlumec
Přestanov
Řehlovice
Telnice
Trmice

12
0
0
0
0
0
0

10 934 100
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

2 272 900
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0

0
100 111 000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0 12
0 2
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

10 934 100
100 111 000
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

2 272 900
0
0
0
0
0
0

Ústí nad Labem
celkem

12

10 934 100

1

2 272 900

2

100 111 000

0

0 14

111 045 100

1

2 272 900

Příloha č. 4 k usnesení č. 13/115R/2008

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Darovací smlouva
Dodatek č.1
Číslo dárce :
Číslo obdarovaného :dodatek č. 1 ke smlouvě 1348/2007/KH

Smluvní strany
Dárce:
INPEKO, spol. sr.o.
se sídlem
Zastoupený
IČ (RČ)
DIČ
Bankovní spojení

: Janáčkova 11, 400 07 Ústí nad Labem
: Miroslav Kubín, jednatel
: 40233278
: CZ 40233278
: GE Capital Bank Ústí nad Labem
č. účtu: 227007784/0600
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 1621
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Josef Paukert
telefon, fax
: 475 306 244, 475 500 326
e-mail
: josef.paukert@inpeko.cz

a
Obdarovaný:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 754, 475 657 719
e-mail
: konopasek.a@kr-ustecky.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 K DAROVACÍ SMLOUVĚ
(dále jen ,,Dodatek ke Smlouvě“)
I.

1
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1. Smluvní strany se dohodly s odvoláním na článek II. odst. 3 darovací smlouvy, uzavřené
dne 12. 9. 2007 (dále jen ,,Smlouva“), na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.
9/89R/2007 ze dne 29.8.2007, kterou bylo Ústeckému kraji společností INPEKO s.r.o.
slíbeno poskytnutí daru pro účely prezentace Ústeckého kraje na akci „Slavnostní otevření
Českého domu v Bruselu“, na tomto Dodatku ke Smlouvě.
2. Čl. I. odst. 1 Smlouvy ve znění:
,,Dárce touto smlouvou slibuje, že obdarovanému dne 8.10.2007 poskytne hmotný dar
v celkové hodnotě 2 652,50,- Kč (slovy: dvatisícešestsetpadesátdva korun českých a
padesát haléřů) a obdarovaný tento slib přijímá.“
se nahrazuje tímto zněním:
,,Dárce touto smlouvou slibuje, že obdarovanému dne 8.10.2007 poskytne hmotný dar
v celkové hodnotě 2 542,05,- Kč (slovy: dvatisícepětsetčtyřicetdva korun českých a pět
haléřů) a obdarovaný tento slib přijímá.“

II.
1. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma
smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Podpisem tohoto dodatku smluvní strany potvrzují, že jsou s jeho ujednáními plně
srozuměny, uzavřely jej jako projev svobodné vůle a jeho obsahem jsou vázány.
5. Tento Dodatek ke Smlouvě je uzavřen na základě usnesení Rady Ústeckého kraje
č.20/93R/2007 ze dne 3.10.2007.

V Ústí nad Labem dne ...........................

V Ústí nad Labem dne ...........................

.................................................................
Obdarovaný
Ústecký kraj
Ing. Jiří Šulc, hejtman

..........................................................................
Dárce
INPEKO, s.r.o.
Miroslav Kubín, jednatel společnosti

2
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Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky dotací do SR za rok 2007
(v Kč)
Záporný výsledek hospodaření
Poř.č.

A

Název příspěvkové
organizace

Číslo
organizace

B

Celkem

Hlavní
činnost

Doplňková
činnost

C

D=E+F

E

F

Příspěvek
zřizovatele

Krytí záporného výsledku
hospodaření
Rezervní
VH za rok
VH za
fond rok
2008
rok 2009
2008

G

I

J

K

1.

Spec.ZŠ a PŠ Trmice

097220

-273 564,51

-320 604,51

47 040,00 16 743 013,00

273 564,51

2.

Gymnázium Most

095110

-239 661,41

-258 084,21

18 422,80 33 255 603,00

239 661,41

3.

DM Ústí nad Labem

097050

-26 881,92

-34 396,92

4.

ZŠ speciální a MŠ, Ústí n.L.
Celkem

097130

-44 984,38
-585 092,22

-121 203,38
-734 289,02

7 515,00

8 428 730,00 26 881,92

76 219,00 27 324 448,00
149 196,80 85 751 794,00 26 881,92

44 984,38
558 210,30

0,00

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí
(v Kč)
Záporný výsledek hospodaření za r. 2007
Název příspěvkové
organizace
B
Domov důchodců Teplice

Číslo
organizace
C
116602

Celkem
D=E+F
- 129 050,78

Hlavní
činnost
E
- 219 036,96

Doplňková
činnost
F
89 986,18

Příspěvek
zřizovatele

Krytí záporného výsledku
hospodaření
Rezervní
VH za
VH za rok
fond rok
rok 2008
2009
2007

G
I
1 168 000 129 050,78

J

K
0

0
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Pol.
č.

Typ objektu

Inventární číslo

Cena

Odhad současné
ceny v Kč

1

MONITOR

22/03-000650

MONITOR RELISYS 17"

216FTRC2000094

4 839,30

850,00

2

MONITOR

22/03-000413

MONITOR SONY E230

3

MONITOR

22/03-000444

MONITOR SONY 17"

6013525

12 065,80

970,00

6013594

12 065,80

970,00

4

MONITOR

22/03-000443

MONITOR SONY 17"

6013727

12 065,80

970,00

5

MONITOR

6

MONITOR

22/03-000409

MONITOR SONY 17"

6013621

12 065,80

970,00

22/03-001012

MONITOR HYUNDAI 17"

F772SB032J00425

4 623,80

840,00

7

MONITOR

22/03-000994

MONITOR HYUNDAI 17"

F77Z2SB032J00421

4 623,80

840,00

8

MONITOR

22/03-000506

MONITOR SONY 17"

6021069

12 065,80

970,00

Model

Sériové číslo

9

MONITOR

22/03-000701

MONITOR RELISYS 17"

212FTRC2000244

10

MONITOR

22/03-000416

MONITOR SONY 17"

6013519

4 839,30

850,00

12 065,80

970,00

11

MONITOR

22/03-000836

MONITOR RELISYS 17"

RY2CC00754

4 427,30

820,00

12

MONITOR

22/03-000904

13

MONITOR

22/03-000845

MONITOR RELISYS 17"

RZ2CC01053

4 427,30

820,00

MONITOR RELISYS 17"

RZ2CC01139

4 427,30

820,00

14

MONITOR

22/03-000453

MONITOR SONY 17"

6013623

12 065,80

970,00

15
16

MONITOR

22/03-000497

MONITOR SONY 17"

6013583

12 065,80

970,00

MONITOR

22/03-000867

MONITOR RELISYS 17"

RZ2CC01799

4 427,30

820,00

17

MONITOR

22/03-000418

MONITOR SONY 17"

60133558

12 065,80

970,00

18

MONITOR

22/03-000922

MONITOR RELISYS 17"

RZ2CC01526

4 427,30

820,00

19

MONITOR

22/03-000676

MONITOR RELISYS 17"

R23CS01331

4 839,30

850,00

20

MONITOR

22/03-000440

MONITOR SONY 17"

6013625

12 065,80

970,00

21

MONITOR

22/03-000677

MONITOR RELISYS 17"

216FTRC20000154

4 839,30

850,00

22

MONITOR

22/03-000828

MONITOR RELISYS 17"

RZ2CC01132

4 427,30

820,00

23

MONITOR

22/03-000407

MONITOR SONY 17"

6013581

12 065,80

970,00

24

MONITOR

22/03-000512

MONITOR SONY 17"

6013570

12 065,80

970,00

25

MONITOR

22/03-000868

MONITOR RELISYS 17"

RY2CC00744

4 427,30

820,00

26

MONITOR

22/03-000485

MONITOR SONY 17"

6013569

12 065,80

970,00

27

MONITOR

22/03-000672

MONITOR RELISYS 17"

212FTRC2000245

28

MONITOR

22/03-000447

MONITOR SONY 17"

6013622

29

MONITOR

22/03-000914

MONITOR RELISYS 17"

RZ2Cc01537

30

MONITOR

22/03-000441

MONITOR SONY 17"

31

MONITOR

22/03-000439

MONITOR SONY 17"

32

MONITOR

22/03-000923

MONITOR RELISYS 17"

33

MONITOR

22/03-000882

34

MONITOR

22/03-000879

35

MONITOR

36
37

4 839,30

850,00

12 065,80

970,00

4 427,30

820,00

6013533

12 065,80

970,00

6021293

12 065,80

970,00

RZ2CC01530

4 427,30

820,00

MONITOR RELISYS 17"

RZ2CC01498

4 427,30

820,00

MONITOR RELISYS 17"

RZ2CC01527

4 427,30

820,00

22/03-000388

MONITOR SONY 17"

6013566

12 065,80

970,00

MONITOR

22/03-000644

MONITOR RELISYS 17"

216FTRC2000085

4 839,30

850,00

MONITOR

22/03-000876

MONITOR RELISYS 17"

RU2CC01534

4 427,30

820,00

38

MONITOR

22/03-000452

MONITOR SONY 17"

6013624

12 065,80

970,00

39

MONITOR

22/03-000656

MONITOR RELISYS 17"

216FTRC2000159

4 839,30

850,00

40

MONITOR

22/03-000511

MONITOR SONY 17"

6021067

12 065,80

970,00
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Pol.
č.

Typ objektu

Inventární
číslo

Sériové číslo

Cena

Odhad současné
ceny v Kč

1

POČÍTAČ

22/05-000232

PC OFFICE PRO

DA190899/1101

23 980,80

1 480,00

2

POČÍTAČ

3

POČÍTAČ

22/05-000200

PC OFFICE PRO

DA190907/1101

23 980,80

1 480,00

22/05-000264

PC OFFICE PRO

DA190923/1101

25 444,80

1 510,00

4

POČÍTAČ

22/05-000167

PC OFFICE PRO 2000 N
MIDI

DA190903/1101

23 980,80

1 480,00

5

POČÍTAČ

22/05-000199

PC OFFICE PRO 2000 N

DA190822/1101

23 980,80

1 480,00

6

POČÍTAČ

22/05-000157

PC OFFICE PRO

DA190838/1101

23 980,80

1 480,00

DA190934/1101

23 980,80

1 480,00

DA190835/1101

23 980,80

1 480,00

DA190886/1101

23 980,80

1 480,00

Model

PC OFFICE PRO 2000 N
MIDI
PC OFFICE PRO 2000 N
MIDI
PC OFFICE PRO 2000 N
MIDI

7

POČÍTAČ

22/05-000155

8

POČÍTAČ

22/05-000221

9

POČÍTAČ

22/05-000230

10

POČÍTAČ

22/05-000162

PC OFFICE PRO 2000 N

DA190859/1101

23 980,80

1 480,00

11

POČÍTAČ

22/05-000240

PC OFFICE PRO 2000

DA190942/1101

25 444,80

1 510,00

12

POČÍTAČ

22/05-000146

PC OFFICE PRO 2000 N

DA190883/1101

23 980,80

1 480,00

13

POČÍTAČ

22/05-000187

PC OFFICE PRO

DA190844/1101

23 980,80

1 480,00

14

POČÍTAČ

22/05-000236

PC OFFICE PRO

DA190916/1101

25 444,80

1 510,00

15

POČÍTAČ

22/05-000248

PC OFFICE PRO

DA190930/1101

25 444,80

1 510,00

DA190843/1101

23 980,80

1 480,00

16

POČÍTAČ

22/05-000206

PC OFFICE PRO 2000 N
MIKRO

17

POČÍTAČ

22/05-000237

PC OFFICE PRO 2000 N +

DA190935/1101

25 444,80

1 510,00

18

POČÍTAČ

22/05-000164

PC OFFICE PRO

DA190876/1101

23 980,80

1 480,00

19

POČÍTAČ

22/05-000243

PC OFFICE PRO

DA190938/1101

25 444,80

1 510,00

20

POČÍTAČ

22/05-000177

PC OFFICE PRO

DA190826/1101

23 980,80

1 480,00

DA190898/1101

23 980,80

1 480,00

DA190885/1101

23 980,80

1 480,00

PC OFFICE PRO 2000 N
MIDI
PC OFFICE PRO 2000 N
MIDI

21

POČÍTAČ

22/05-000228

22

POČÍTAČ

22/05-000231

23

POČÍTAČ

22/05-000185

PC OFFICE PRO

DA190867/1101

23 980,80

1 480,00

24

POČÍTAČ

22/05-000173

PC OFFICE PRO

DA190852/1101

23 980,80

1 480,00

25

POČÍTAČ

22/05-000216

PC OFFICE PRO

DA190864/1101

23 980,80

1 480,00

DA190862/1101

23 980,80

1 480,00

26

POČÍTAČ

22/05-000224

PC OFFICE PRO 2000 N
MIDI

27

POČÍTAČ

22/05-000251

PC OFFICE PRO 2000 N

DA190919/1101

25 444,80

1 510,00

28

POČÍTAČ

22/05-000181

PC OFFICE PRO

DA190816/1101

23 980,80

1 480,00

29

POČÍTAČ

22/05-000186

PC OFFICE PRO

DA190819/1101

23 980,80

1 480,00

30

POČÍTAČ

22/05-000182

PC OFFICE PRO

DA190872/1101

23 980,80

1 480,00

31

POČÍTAČ

22/05-000260

PC OFFICE PRO

DA190939/1101

25 444,80

1 510,00

32

POČÍTAČ

22/05-000220

PC OFFICE PRO

DA190855/1101

23 980,80

1 480,00

33

POČÍTAČ

22/05-000194

PC OFFICE PRO

DA190814/1101

23 980,80

1 480,00

DA190848/1101

23 980,80

1 480,00

DA190926/1101

25 444,80

1 510,00

DA190912/1101

25 444,80

1 510,00

DA190849/1101

23 980,80

1 480,00

DA190882/1101

23 980,80

1 480,00

DA190874/1101

23 980,80

1 480,00

DA190832/1101

23 980,80

1 480,00

34

POČÍTAČ

22/05-000222

PC OFFICE PRO 2000 N
MIDI

35

POČÍTAČ

22/05-000254

PC OFFICE PRO

36

POČÍTAČ

22/05-000247

PC OFFICE PRO 2000 N

37

POČÍTAČ

22/05-000152

38

POČÍTAČ

22/05-000153

39

POČÍTAČ

22/05-000196

40

POČÍTAČ

22/05-000225

PC OFFICE PRO
MIDI
PC OFFICE PRO
MIDI
PC OFFICE PRO
MIDI
PC OFFICE PRO
MIDI

2000 N
2000 N
2000 N
2000 N
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Příloha č. 10 k usnesení č. 189/115R/2008

Ústecký kraj
Rada kraje

DODATEK Č. 27
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Krajská majetková, příspěvková organizace
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 1.10.1991, ve znění změn a doplňků,
doplněk č. 1 ze dne 1.1.1992, doplněk č. 2 ze dne 1.12.1996, doplněk č. 3 ze dne 1.1.1999, doplněk
č. 4 ze dne 1.1.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5,)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12.2.2003 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12.3.2003 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8.4.2003 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10.3.2004 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31.3.2004 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23.6.2004 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21.9.2005 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 17)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 18)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7.6.2006 (dodatek č. 19)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č. 20)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31.1.2007 (dodatek č. 21)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11.4.2007 ( dodatek č. 22)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4.7.2007 (dodatek č. 23)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29.8.2007 (dodatek č. 24)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č.25)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 26)
Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č
/2008 ze dne 11.6.2008 se výše uvedená
zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. Původní text přílohy č. 1 k této zřizovací listině se ruší a nahrazuje se novým textem, který je
uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku.
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 11.6.2008
V Ústí nad Labem dne 11.6 .2008
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Příloha č. 10 k usnesení č. 189/115R/2008

Příloha číslo 1
ke zřizovací listině Krajská majetková, příspěvkové organizace,
se sídlem Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
V souladu s ustanovením článku XI. zřizovací listiny byl svěřen výše jmenované organizaci
do správy následující majetek, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje:

1.

Nemovitý majetek

A)

Budovy a stavby
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

B)

292 905 692,01 Kč
292 905 692,01 Kč

Pozemky a trvalé porosty
v účetní hodnotě

16 353 236,18 Kč

Podrobná specifikace nemovitého majetku je uvedena na jednotlivých listech vlastnictví:

LV 8485

obec Litoměřice, katastrální území Litoměřice

LV 2473

obec Rumburk, katastrální území Rumburk

LV

8065

obec Teplice, katastrální území Teplice

LV

13113 obec Ústí n.L, katastrální území Ústí n.L.

LV

75

obec Krásná Lípa, katastrální území Zahrady

LV

1516

obec Krásná Lípa, katastrální území Krásná Lípa

LV

9

obec Měcholupy, katastrální území Měcholupy u Žatce

LV

1833

obec Litvínov, katastrální území Janov u Litvínova

LV

131

obec Rožmberk na Vltavou, katastrální území Rožmberk nad Vltavou

LV

1432

obec Šluknov, katastrální území Šluknov

LV

5490

obec Děčín, katastrální území Děčín

LV

2316

obec Chomutov, katastrální území Chomutov I

LV

3467

obec Chomutov, katastrální území Chomutov I

LV

11854 obec Chomutov, katastrální území Chomutov I

LV

17303 obec Most, katastrální území Most II

LV

8683 obec Teplice, katastrální území Teplice
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2.

Movitý majetek

A)

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

B)

818 512,63 Kč
818 512,63 Kč
0,00 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

C)

99 896,80 Kč
99 896,80 Kč
0,00 Kč

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota
D)

Dlouhodobý hmotný majetek - ostatní
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

E)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Hmotný investiční majetek
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

G)

189 769,56 Kč
189 769,56 Kč
0,00 Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek – ostatní
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

F)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

5 424 764,00Kč
3 711 877,76 Kč
1 712 886,24 Kč

Umělecká díla a předměty
účetní hodnota

0,00 Kč

Majetek uvedený v bodě A) – G) celkem:
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

6 532 942,99 Kč
4 820 056,75 Kč
1 712 886,24 Kč
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Majetek movitý i nemovitý celkem :
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

315 791 871,18 Kč
4 820 056,75 Kč
310 971 814,43 Kč

Podrobná specifikace výše uvedeného movitého majetku je uvedena v zápisech z inventarizace
k datu 31.05.2008. Tyto inventarizační zápisy jsou uloženy v příspěvkové organizaci.

Příloha č. 11 k usnesení č. 207/115R/2008

Odpisové plány
FIK ze dne:
usnesení č.
Usnesení Rady č.
ze dne:
ÚSP Česká Kamenice
ÚSP Jiříkov
ÚSP Lobendava
ÚSP Stará Oleška
SSS Chomutov
ÚSP Snědovice
DD a ÚSP Litvínov - Janov
ÚSP Litvínov - Janov
DD Teplice
ÚSP Háj u Duchcova
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje

schváleno
27.5.2008

snížení
zvýšení

I.změna

Použití úspory

60/99R/2007
5.12.2007

237
83
317
95
171
1 990
607
1 227

3
16
44
-4
62
-230
34
66

224
360
904
6 215

-10
141

240
99
361
91 oprava sporáku v kuchyni ústavu
233
1 760 výměna podlahových krytin
641
1 293
nákup drobného dlouhodobého
214 hmotného majetku
501

17
139

921
6 354

Příloha č. 12 k usnesení č. 210/115R/2008

Ústecký kraj
Rada kraje

DODATEK Č. 12
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 239/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková
organizace
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Teplice dne 4.10.1995
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8. 2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4. 2004 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11)
Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. …/115R/2008 ze dne 11. června 2008 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
Původní text přílohy č. 1 k této zřizovací listině se ruší a nahrazuje se novým textem, který je
uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 11. června 2008
V Ústí nad Labem dne 11. června 2008

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Příloha č. 12 k usnesení č. 210/115R/2008

Příloha číslo 1
ke zřizovací listině Ústavu sociální péče Háj u Duchcova, příspěvkové organizace,
se sídlem v Háji u Duchova, Kubátova 269

Nemovitý majetek (k 31.12.2007)

A)

Budovy a stavby
v účetní hodnotě

108 196 000,06 Kč

(majetek ve vlastnictví kraje – veden na podrozvahových účtech organizace)
B)

Pozemky a trvalé porosty
v účetní hodnotě

1 375 098,50 Kč

Podrobná specifikace nemovitého majetku je uvedena v přiložených fotokopiích výpisů z listu
vlastnictví:
LV

428,

obec Háj u Duchcova, k.ú. Háj u Duchcova

Nemovitost, která se svěřuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 62/22Z/2007 do správy Ústavu sociální péče Háj u Duchcova, příspěvkové organizaci, se
sídlem Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova
Obec Háj u Duchcova, katastrální území Háj u Duchcova, list vlastnictví 428
- pozemek p. p. č. 146/5 o výměře 149 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
pozemek je zapsán na LV č. 472 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Teplice.

