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 112. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 7. 5. 2008 od 10:50 hodin do 12:05 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/112R/2008
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 112. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 – 2008.
Usnesení č. 2/112R/2008
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b ere na v ědo mí
splnění usnesení vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 173/104R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „KÚ budova A - zřízení archivu v místnosti č.0031“
2. Usnesení č. 174/104R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce střechy na budově „B“KÚ“
3. Usnesení č. 175/104R/2008 C Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Gymnázium Bílina – sportovní areál“
4. Usnesení č. 39/106R/2008 B Střední škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora
1006, příspěvková organizace – personální záležitosti
5. Usnesení č. 143/106R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Vyšší odborná škola a Střední škola
Roudnice n.L. – REKO pavilonu I.“
6. Usnesení č. 144/106R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Centrum sociální pomoci Litoměřice –
ÚSP Křešice, oprava topení“
7. Usnesení č. 146/106R/2008 C Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium Bílina – sportovní areál“
8. Usnesení č. 156/106R/2008 B Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti
sociální a zdravotnictví
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9. Usnesení č. 18/107R/2008 C-01,02 Uzavření smlouvy k veřejné zakázce na stavební práce
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Průmyslová zóna Triangle – úprava zemníku
vytěžené zeminy a rozprostření zeminy“
10. Usnesení č. 14/108R/2008 B Schválení účasti Ústeckého kraje v projektu Logistika
chemického průmyslu ve Střední Evropě v rámci sítě ECRN
11. Usnesení č. 16/108R/2008 B-01,02 Dodatek č. 167/2008/1 Smlouvy o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008
12. Usnesení č. 18/108R/2008 B Schválení smlouvy o dílo se společností MATHER PUBLIC
RELATIONS, s.r.o.
13. Usnesení č. 21/108R/2008 B Platový výměr ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace
14. Usnesení č. 25/108R/2008 B-02 Projekt pro Opatření 5.2 Podpora rozvoje absorpční
kapacity a publicity Regionálního operačního programu Severozápad
15. Usnesení č. 52/109R/2008 B Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti
Krajská zdravotní, a.s.
B) souhlasí
se změnou termínu plnění usnesení vyplývajících z Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 16/89R/2007 B-03 Dopravní obslužnost drážní - koncepce na 30.07.2008
2. Usnesení č. 112/102R/2008 C Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné
zakázky na stavební práce „II/240 REKO mostu Valkeřice“ na 15.06.2008
Usnesení č. 3/112R/2008
Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
b ere na vědom í
ústní informace členů Rady Ústeckého kraje.
Usnesení č. 4/112R/2008
Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje (ev.č. 65192/2008, 75943/2008)
Rada Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědo mí
předložené dopisy adresované Radě Ústeckého kraje.
Usnesení č. 5/112R/2008
Zpráva ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje a PhDr.
Václava Hofmanna, člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, na prvním českém reprezentačním
plese v Bruselu ve dnech 4.– 5. 4. 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
zprávu ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje a PhDr.
Václava Hofmanna, člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, na prvním českém reprezentačním
plese v Bruselu ve dnech 4.– 5. 4. 2008.
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Usnesení č. 6/112R/2008
Zpráva ze služební cesty hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce a JUDr. Milana France,
člena Rady Ústeckého kraje z Řecka ve dnech 2. - 5. dubna 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
zprávu ze služební cesty hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce a JUDr. Milana France,
člena Rady Ústeckého kraje z Řecka ve dnech 2. – 5. dubna 2008.
Usnesení č. 7/112R/2008
Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

b ere na v ědo mí
návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje ve výši dle předloženého
materiálu.

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit návrh dle bodu A) tohoto usnesení.

C)

ukládá
hejtmanovi Jiřímu Šulcovi předložit tento návrh odměn ke schválení Zastupitelstvu
Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008

Usnesení č. 8/112R/2008
Spolupráce s provincií Anhui (Čínská lidová republika)
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení č. 13/22Z/2007 podle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Memorandum mezi Ústeckým krajem a
Čínskou provincií Anhui dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
na
podle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, „Letter of intent“ (Dopis o záměru) mezi Ústeckým krajem a čínskou
provincií Anhui dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a „Deklarace o spolupráci“ dle přílohy č. 3
tohoto usnesení.
Usnesení č. 9/112R/2008
Schválení poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhodla
o poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje formou stuhy
k praporu v celkové maximální výši 5 000 Kč.
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Usnesení č. 10/112R/2008
Projekt „Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací“ v rámci programu
Ziel 3 / Cíl 3
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o projektu v Programu Ziel 3 / Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 –
2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a možnosti zapojení Ústeckého
kraje jako lead partnera.
B) schva luje
účast Ústeckého kraje jako lead partnera v rámci připravovaného projektu „Portál pro
informační podporu rozhodování za krizových situací“ v Programu Ziel 3 / Cíl 3 na
podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko.
C) uk ládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, učinit nezbytné kroky
potřebné k přípravě projektového záměru „Portál pro informační podporu rozhodování za
krizových situací“.
Termín: 30. 6. 2008
D) uk ládá
Ing. Jiřímu Hubkovi, vedoucímu odboru evropských projektů, vyčlenit finanční prostředky
na financování projektu z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje.
Termín: průběžně
Usnesení č. 11/112R/2008
Žádosti o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro
a) Marka Peterku,
bytem: Kladenská 31, 405 01 Děčín 3
RČ: 701118/2398
b) Zdeňka Kymličku,
se sídlem: Sebuzínská 26, 403 21 Ústí nad Labem
IČO:13473158
c) Pedagogické nakladatelství Prodos spol. s r.o.
se sídlem: Kollárovo nám. 7, 772 00 Olomouc
IČO: 00544949
zastoupeno jednatelem společnosti Ing. Jaroslav Mikulenka
d) Cyklistický klub Slavoj Terezín, občanské sdružení
se sídlem: Kréta 322, 411 55 Terezín
IČO: 43225675
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zastoupeno viceprezidentem sdružení Svatoplukem Henkem
e) Ing.Davida Mička
bytem: Peterkova 1954/1, Praha 11, 148 00
IČ: 44854951
Usnesení č. 12/112R/2008
Informace o probíhajících restitučních sporech
Rada Ústeckého kraje po projednání
b e re na v ědo mí
přednesenou pravidelnou informaci o stavu restitučních sporů týkajících se majetku ve
vlastnictví Ústeckého kraje.
Usnesení č. 13/112R/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) Lounsko-jih a Lounsko-východ, s účinností úprav od 15. 6. 2008, dopravce
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01
Most, IČ 622 42 504,
b) Lounsko-západ, s účinností úprav od 15. 6. 2008, dopravce BusMat Plus s.r.o.,
Zeměchy 111, 440 01 Louny, IČ 273 15 665,
c) Mostecká pánev, s účinností úprav od 15. 6. 2008, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK
měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 622 42 504,
dle předloženého materiálu.
Usnesení č. 14/112R/2008
Zpráva ze služební cesty Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na zasedání
výkonného výboru Sítě evropských chemických regionů (ECRN) ve dnech 25. – 26. dubna 2008 v
Bruselu (Belgie)
Rada Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
zprávu ze služební cesty Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na zasedání
výkonného výboru Sítě evropských chemických regionů (ECRN) ve dnech 25. – 26. 4. 2008
v Bruselu (Belgie).
Usnesení č. 15/112R/2008
Schválení účasti MUDr. Vladimíra Záhorského, radního Ústeckého kraje pro sociální věci a
zdravotnictví, na doběhu štafety " Štafetový běh mentálně postižených Evropu - 10. ročník" s
cílem v Bruselu, Belgie
Rada Ústeckého kraje po projednání
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schva luje
účast MUDr. Vladimíra Záhorského, radního Ústeckého kraje pro sociální věci a
zdravotnictví, na doběhu štafety „Štafetový běh mentálně postižených Evropou – 10. ročník“
s cílem v Bruselu, Belgie, ve dnech 28. – 30. 5. 2008.
Usnesení č. 16/112R/2008
Zrušení usnesení č.11/106R/2008 ze dne 12 .3. 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
Usnesení č. 11/106R/2008 ze dne 12. 3. 2008
„Schválení účasti MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje na III. Misi
českého zdravotnictví do Izraele v termínu 23. 5. – 1. 6. 2008„.
Usnesení č. 17/112R/2008
Schválení poskytnutí darů hejtmanem Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
1. o poskytnutí věcných darů v celkové maximální výši 20 000 Kč pro
SPORT UNION o.s.
Ve Smyčce 7, 400 11 Ústí nad Labem
IČO 44554044
celková částka max. 20 000,-Kč
2. o uzavření darovací smlouvy pro výše uvedené organizace dle předloženého materiálu.
B) ukládá
Ing. Alešovi Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana zjistit realizaci dle bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 14. 6. 2008
Usnesení č. 18/112R/2008
Mobilní prezentace Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o záměru projektu „Mobilní prezentace Ústeckého kraje“.

B) schva luje
účast Ústeckého kraje v projektu „Mobilní prezentace Ústeckého kraje“.
C) ukládá
a) RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, učinit nezbytné kroky
potřebné k realizaci projektu „Mobilní prezentace Ústeckého kraje“.
Termín: 30. 6. 2009
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b) Ing. Stanislavovi Dostálovi, vedoucímu ekonomického odboru, zajistit potřebné finanční
prostředky.
Termín: 30. 5. 2008

Usnesení č. 19/112R/2008
Grantové schéma 4.1.2. "Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný
sektor" dodatek č. 2 ke smlouvě o financování
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z hodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného
regionálního operačního programu ze dne 14. 7. 2005 ke grantovému schématu
s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/4.1.27.1 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.

B)

ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit realizaci
usnesení.
Termín: 31. 5. 2008

Usnesení č. 20/112R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Technologie povrchových úprav „Multi Optics““ oznamovatele HOPPE s.r.o., Pražská 5377,
430 01 Chomutov Umístění: Ústecký kraj, Obec: Chomutov, k.ú.: Chomutov
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 „Technologie povrchových úprav „Multi Optics““ oznamovatele
HOPPE s.r.o., Pražská 5377, 430 01 Chomutov 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.
Záměr je v souladu s územním plánem města Chomutov.
Usnesení č. 21/112R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Větrný
park Přísečnice“ oznamovatele DROBIL-ENERGO, s.r.o., Harantova 18, 301 32 Plzeň Umístění:
Ústecký kraj, Obec: Kryštofovy Hamry, k.ú.: Přísečnice, Dolina
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
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dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Větrný park Přísečnice“ oznamovatele DROBIL-ENERGO, s.r.o.,
Harantova 18, 301 32 Plzeň takto:
Požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Usnesení č. 22/112R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku záměru „Výstavba větrné elektrárny „Mšené
- lázně“ oznamovatele Zelená Energie s.r.o., Sokolovská 124/5, 360 05 Karlovy Vary. Umístění:
Ústecký kraj, obec Mšené – lázně, k. ú. Ředhošť
Rada Ústeckého kraje po projednání
n es o u hla s í
s vydáním souhlasného stanoviska pro záměr „Výstavba větrné elektrárny „Mšené – lázně“
oznamovatele Zelená Energie s.r.o., Sokolovská 124/5, 360 05 Karlovy Vary s ohledem na
významný negativní vliv na krajinný ráz.
Usnesení č. 23/112R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Změna
užívání objektu skladu č. 359 na pracoviště povrchových úprav“ oznamovatele LOSTR a.s.,
Husova 402, 440 82 Louny. Umístění: kraj Ústecký, obec Louny, k.ú. Louny
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 „Změna užívání objektu skladu č. 359 na pracoviště povrchových úprav“
oznamovatele LOSTR a.s., Husova 402, 440 82 Louny 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. 24/112R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rozšíření
těžby v pískovně Nučničky“ oznamovatele Sabia spol.s r.o., Masarykova 190, 411 56 Bohušovice
nad Ohří. Umístění: Ústecký kraj, obec Travčice, k.ú.Nučničky.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst.(6) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení
záměru „Rozšíření těžby v pískovně Nučničky“ předloženého oznamovatelem Sabia spol.
s r.o., Masarykova 190, 411 56 Bohušovice nad Ohří, takto:
Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru
zjišťovacího řízení a navazujících řízení vedených podle zvláštních právních předpisů,
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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.4 – „Opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ – jsou, po jejich doplnění o oprávněné
požadavky orgánů veřejné správy, odpovídající a dostatečná.
Usnesení č. 25/112R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Bioplynová stanice Razice“ oznamovatele VPR a.s., Litoměřická 280/48, 481 01 Bílina
Umístění: kraj Ústecký, obec Hrobčice k. ú. Razice
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Bioplynová stanice Razice“ oznamovatele VPR a.s., Litoměřická
280/48, 481 01 Bílina takto:
Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru
zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů,
požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí.
V dokumentaci je nutno řešit možné zdroje emisí pachových látek a eliminaci jejich vzniku a
úniku do okolního prostředí a vyhodnocení aplikace digestátu z hlediska dodržování nitrátové
směrnice.
Usnesení č. 26/112R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Logistické obchodní centrum Trmice II - dostavba“ oznamovatele AA-Atelier alfa s.r.o.,
Přístavní 27, 400 07 Ústí nad Labem Umístění: kraj Ústecký, obec Trmice k. ú. Trmice
Rada Ústeckého kraje po projednání
odkládá
projednávání bodu 7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací
řízení EIA záměru „Logistické obchodní centrum Trmice II - dostavba“ oznamovatele AAAtelier alfa s.r.o., Přístavní 27, 400 07 Ústí nad Labem Umístění: kraj Ústecký, obec Trmice
k. ú. Trmice.
Usnesení č. 27/112R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zařízení
ke sběru a zpracování autovraků“ oznamovatele Elektrošrot a.s., Hudcovská výšina 175, 415 01
Teplice. Umístění: kraj Ústecký, obec Teplice, k.ú. Teplice.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Zařízení ke sběru a zpracování autovraků“ oznamovatele Elektrošrot
a.s., Hudcovská výšina 175, 415 01 Teplice takto:
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Požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Usnesení č. 28/112R/2008
Návrh na vyplacení příspěvku na hospodaření v lesích za rok 2007 Statutárnímu městu
Chomutov
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

d o p o ru čuj e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. revokovat usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/20Z/2007 ze dne 27.6 v bodu A5
5. Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ 00261971
Výše příspěvku 6 796 190,- Kč
2 . rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření
v lesích ve výši 6 701 550 Kč pro Statutární město Chomutov, obsažené v příloze č.5 tohoto
usnesení.
B)

uk ládá
Panu Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh na poskytnutí
dotace dle bodu A 2) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008

Usnesení č. 29/112R/2008
Protipovodňová opatření – převod studií a dokumentací na Povodí Labe s.p. a Povodí Ohře s.p.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

d o p o ru čuj e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
bezúplatný převod studií a dokumentací vztahujících se k řešení protipovodňových opatření
na území Ústeckého kraje uvedených v příloze č.6 tohoto usnesení v hodnotě 1 560 176,08
Kč státními podniku Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, a v
hodnotě 14 061 306,13 Kč státnímu podniku Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, 500 03
Hradec Králové, IČ 70890005, v souladu s darovací smlouvou dle přílohy č. 7 tohoto
usnesení.

B)

uk ládá
panu Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008

Usnesení č. 30/112R/2008
Návrh jednotného přístupu Ústeckého kraje k podnikatelům v oblasti těžby nerostných surovin a
nakládání s odpady z pohledu jejich spoluúčasti na revitalizaci a resocializaci území dotčeného
jejich činností.
Rada Ústeckého kraje po projednání
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odkládá
projednávání bodu 7.13 Návrh jednotného přístupu Ústeckého kraje k podnikatelům v oblasti
těžby nerostných surovin a nakládání s odpady z pohledu jejich spoluúčasti na revitalizaci a
resocializaci území dotčeného jejich činností.

Usnesení č. 31/112R/2008
Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

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

příloha č.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

odměna č.
Mgr. Ivana Mastíková
Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace
Mgr. Roman Kroutil
Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace
Mgr. Václav Lešanovský
Gymnázium, Děčín, příspěvková organizace
Mgr. Marie Honzlová
Gymnázium, Podbořany, Komenského 843, příspěvková organizace
PaedDr. Milan Rieger
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková
organizace
PaedDr. Miroslav Řebíček
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace
RNDr. Zdeněk Bergman
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace
Mgr. Marie Sachetová
Gymnázium, Duchcov, Masarykova 12, příspěvková organizace
Ing. Jaroslava Mrázová
Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace
Ing. Alfréd Dytrt
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Mgr. Michal Šidák
Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5,
příspěvková organizace
Mgr. Karel Vacek
Gymnázium, Most, Čs. armády 1530, příspěvková organizace
PaedDr. Karel Zdražil
Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková
organizace
Mgr. Josef Moule
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
PaedDr. Hana Kožíšková
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Mgr. Jiří Jedlička
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O/1
O/2
O/3
O/4
O/5

O/6
O/7
O/8
O/9
O/10
O/11

O/12
O/13

O/14
O/15
O/16

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská
459, příspěvková organizace
Mgr. Petr Praibiš
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková
organizace
Miloš Štyks
Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace
Mgr. Miloslav Mann
Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková
organizace
Ing. Jiří Petrášek
Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková
organizace
Mgr. Ladislav Pokorný
Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12, příspěvková
organizace
Ing. Bohuslav Kuneš
Obchodní akademie, Žatec, Studentská 1354, příspěvková organizace
Mgr. Josef Klusáček
Obchodní akademie, Teplice, Poštovní 3, příspěvková organizace
Ing. Zdeňka Králová
Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Národního odboje 17, příspěvková
organizace
Ing. Roman Jireš
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Ing. Miloslav Bouda
Obchodní akademie generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková
organizace
Ing. Karel Prager
Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné
učiliště, Chomutov, příspěvková organizace
Ing. Jana Poláková
Střední průmyslová škola, Duchcov, Kubicových 2, příspěvková organizace
Ing. Vlastimil Klobása
Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková
organizace
Ing. Helena Mudrochová
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará 99, příspěvková
organizace
Ing. František Felcman
Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace
Ing. Josef Šlapák
Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55,
příspěvková organizace
Ing. Václav Komín
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem,
Resslova 5, příspěvková organizace
PaedDr. Zdeněk Hrdina
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň,
Komenského 562, příspěvková organizace
PaedDr. Bc. Milan Jirsák,
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O/17

O/18
O/19

O/20

O/21

O/22
O/23
O/24

O/25

O/26

O/27

O/28
O/29

O/30

O/31
O/32

O/33

O/34

O/35

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.

49.
50.

51.
52.

53.

54.

Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6, příspěvková
organizace
Mgr. Jiří Jíra
Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Volf
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková
organizace
Mgr. Bc. Rudolf Sochor
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov,
příspěvková organizace
Ing. Libor Kunte, Ph.D.
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,
Děčín-Libverda, příspěvková organizace
Ing. Eva Klímová
Střední škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace
Bc. Pavla Matějková
Střední pedagogická škola Johana Heinricha Pestalozziho, Litoměřice,
Komenského 3, příspěvková organizace
Mgr. Pavel Caitaml
Střední škola, Trmice, příspěvková organizace
Petr Sokolář
Střední škola, Děčín XXXI, Vítězství 194, příspěvková organizace
Mgr. Viktor Kolovratník
Střední škola stavební, Louny, Postoloprtská 2636, příspěvková organizace
Ing. Ota Samsony
Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace
Ing. František Hricz
Střední škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková
organizace
PaedDr. Alena Poradová
Střední škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006,
příspěvková organizace
Mgr. Jiří Škrábal
Střední škola technická, Most-Velebudice, Dělnická 21, příspěvková
organizace
Ing. Jaroslava Klimtová
Střední škola textilní, Teplice, příspěvková organizace
Mgr. Irena Koťátková
Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková
organizace
Mgr.Bc. Zdeněk Pešek
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, Alejní 12, příspěvková organizace
Ing. Petr Jakubec
Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166,
příspěvková organizace
PaedDr. Hana Praženicová
Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková
organizace
Mgr. Jan Mareš
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,
příspěvková organizace
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O/45
O/46

O/47
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O/49
O/50

O/51
O/52

O/53

O/54

55.

56.

57.
58.

59.
60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.
73.

Mgr. Milan Soukup
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková
organizace
Mgr. Pavel Valášek
Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky,
příspěvková organizace
Mgr. Bc. Roman Hudec
Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace
PhDr.Mgr. Vítězslav Štefl
Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace
Mgr. Jiří Nekuda
Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace
Mgr. František Bašta
Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400, příspěvková
organizace
Mgr. Jaroslav Mareš
Střední odborná škola, Ústí nad Labem, Stará 100, příspěvková organizace
Mgr. Jaromíra Venclíčková
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková
organizace
Mgr. Jana Férová
Střední odborná škola dopravní a strojírenská, Děčín VI, příspěvková
organizace
PaedDr. Bc. Svatopluk Kubeš
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková
organizace
PaedDr. Ladislav Grössl
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková
organizace
Mgr. Bc. Helena Všetečková
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806, příspěvková organizace
Jiří Dohnal
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krupka, příspěvková
organizace
Ing. Jiří Marek
Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května
680, příspěvková organizace
Mgr. Simona Vágnerová
Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny,
Osvoboditelů 380, příspěvková organizace
Ing. Alena Přibylová
Střední odborné učiliště služeb , Litvínov-Hamr, Mládežnická 236,
příspěvková organizace
Ing. Václav Sailer
Střední odborné učiliště technické, Chomutov, Pražská 702, příspěvková
organizace
Mgr. Věra Bezstarosti
Praktická škola, Lovosice, Mírová 225, příspěvková organizace
Mgr. Milan Kubík
Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace
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O/72
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Ing. Jan Hodničák
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská
1100, příspěvková organizace
Ing. Jan Vyhnálek
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I, Čs.
armády 10, příspěvková organizace
Ing. Josef Nehyba
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem,
Špindlerova 690, příspěvková organizace
Mgr. Dana Šlechtová
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Teplice,
Kapelní 2, příspěvková organizace
Mgr. Milan Riedl
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad
Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
RNDr. Jana Adamcová
Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie,
Most, Zd. Fibicha 2778, příspěvková organizace
Mgr. Vladimír Šaloun
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J.E.
Purkyně, Most, J.E. Purkyně 272, příspěvková organizace
Ing. Jan Langthaler
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lacina
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50,
příspěvková organizace
PaedDr. Eliška Müllerová
Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ústí nad Labem, Kpt. Jaroše 622,
příspěvková organizace
Mgr. Karel Barbora
Základní škola praktická, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673,
příspěvková organizace
Mgr. Bc. Iveta Krzáková
Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková
organizace
Mgr. Bohuslava Pavelková
Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková
organizace
Mgr. Anna Bartůňková
Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Karla IV. 34, příspěvková
organizace
Mgr. Marcela Prokůpková
Základní škola praktická, Velké Březno, Zahradní 182, příspěvková
organizace
PaedDr. Jitka Krausová
Základní škola praktická, Libochovice, Komenského 299, příspěvková
organizace
Mgr. Radka Hubálková
Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667,
příspěvková organizace
Mgr. Vladimír Slavík
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99.
100.
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103.

104.
105.
106.

107.

108.

109.

110.

Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace
PhDr. Mgr. Hana Ajmová
Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340,
příspěvková organizace
Václav Drexler
Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny, Čeňka Zemana
431, příspěvková organizace
Mgr. Alexandr Bednář
Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Alena Heneberková
Základní škola speciální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem
2788, příspěvková organizace
Mgr. Hana Slapničková
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most,
Jana Palacha 1534, příspěvková organizace
Mgr. Jan Preiss
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola,
Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace
Mgr. Eva Bendelová
Speciální základní škola a Praktická škola, Trmice, Fügnerova 22,
příspěvková organizace
Mgr. Věra Bezstarosti
Speciální základní škola, Lovosice, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Roman Stružinský
Speciální základní škola, Děčín IX – Bynov, Teplická 65, příspěvková
organizace
Mgr. Bc. Vladimír Šamša
Speciální základní škola, Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, příspěvková
organizace
Mgr. Monika Kadlecová
Speciální základní škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace
Mgr. Eva Franzová
Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková
organizace
Mgr. Miroslav Šaloun
Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace
Mgr. Hana Moravcová
Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace
Mgr. Jaroslav Červinka
Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804,
příspěvková organizace
Mgr. Dagmar Kellnerová
Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela
110, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Vanda Korandová
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská
1331, příspěvková organizace
Mgr. Jaroslav Vyskočil
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín I, 17. listopadu
673/8, příspěvková organizace
Bc. Libuše Houdová
Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
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Mgr. Jaroslava Kohoutová
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková
organizace
Luděk Šantora
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna,
Dlažkovice 1, příspěvková organizace
Mgr. Blanka Stádníková
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a
Školní družina, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Mgr. Josef Kodydek
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková
organizace
Jana Dykastová
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková
organizace
Mgr. Eva Valentová
Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Mgr. Radovan Konečný
Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková
organizace
PaedDr. Milan Vostrý
Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace
Mgr. Alena Novotná
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková
organizace
Věra Kristlová
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
Bc. Marcela Stützová
Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková
organizace
Hana Řebíková
Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková
organizace
Mgr. Jitka Pojmanová
Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková
organizace
Marie Kafková
Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace
PaedDr. Hana Ševčíková
Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková
organizace
Mgr. Alena Kuchařová
Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského
491, příspěvková organizace
Bc. Jana Skalová
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková
organizace
Hana Zumrová
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková
organizace
MgA. Vojtěch Haňka
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Základní umělecká škola, Děčín IV – Podmokly, Čs. legií 243/29,
příspěvková organizace
Mgr. Pavel Kacafírek
Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková
organizace
Jarmila Šenová
Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace
Šárka Gauseová
Základní umělecká škola, Duchcov, příspěvková organizace
Jiřina Němcová
Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace
Eva Valtová
Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace
Jan Beneš
Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209,
příspěvková organizace
Karla Herajnová
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4,
příspěvková organizace
Helena Švábová
Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace
Věra Rejmanová
Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková
organizace
Ivana Jägrová
Dům dětí a mládeže, Varnsdorf, Pražská 663, příspěvková organizace
Věra Popelková
Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace
Aleš Perch
Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace
PaedDr. Jan Eichler
Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W. Churchilla 8, příspěvková
organizace
Miloslava Kellerová
Dům dětí a mládeže, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
Mgr. Milan Märc
Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140, příspěvková organizace
Mgr. Eva Hrbáčková
Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, příspěvková
organizace
Mgr. Marie Šťastná
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice, příspěvková organizace
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2 . dle ust. § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, odměnu při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní
důchod
147.

Ing. Václav Komín
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Resslova 5, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace
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O/147

B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle předloženého materiálu.
Termín: 30. 5. 2008
Usnesení č. 32/112R/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,
Mgr. Jitce Pojmanové, ředitelce Dětského domova a Školní jídelny, Čelakovského 822,
Chomutov, příspěvková organizace, plat od 1. 6. 2008 (platový výměr č. 2109)
Mgr. Janě Férové, ředitelce Střední odborné školy dopravní a strojírenské, Děčín VI,
příspěvková organizace, plat od 1. 6. 2008 (platový výměr č. 2108)
Ing. Ladislavu Skřivanovi, řediteli Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické,
Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, plat od 1. 7. 2008 (platový výměr č.
2107)

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. 5. 2008

Usnesení č. 33/112R/2008
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace – personální
záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

jmenuje
dle ust. § 1 odst. 1 a v souladu s ust. § 2 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkursní řízení na
obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Dětský domov
a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, ve složení:
Robert Šatník, člen Rady Ústeckého kraje, určený zřizovatelem, předseda komise
Ing. Petr Jakubec, člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Ústeckého kraje, určený zřizovatelem
PhDr. Hana Poloncarzová, vedoucí oddělení organizací a koncepcí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy, určená ředitelem krajského úřadu
PaedDr. Hana Ševčíková, ředitelka Dětského domova a Školní jídelny, Litoměřice,
Čelakovského 8, příspěvkové organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a
řízení ve školství
Jana Klingerová, pedagogická pracovnice Dětského domova a Školní jídelny, Lipová
u Šluknova 417, příspěvkové organizace
PaedDr. Pavel Bártík, školní inspektor České školní inspekce
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B)

u kládá
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. 34/112R/2008
Stipendium Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schva luje
v souladu s článkem I. bod 9 Pravidel pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje pro
akademický rok 2008 – 2009 sto stipendistů nově zařazených do programu Stipendium
Ústeckého kraje.

B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008
Usnesení č. 35/112R/2008
Změny v rejstříku škol a školských zařízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

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

B)

u kládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci časti A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2008

Usnesení č. 36/112R/2008
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace změna závazného ukazatele
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: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50,
příspěvková organizace
sídlo: Školní 1060/50, 430 01 Chomutov
IČ:
47796006,
o 400 tis. Kč s tím, že finanční prostředky jsou určeny na
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realizaci II. etapy Programu Ústeckého kraje v oblasti zlepšení vstupní kvality absolventů
středních škol pro studium na vysokých technických školách 2008.
B) uk ládá
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. 37/112R/2008
Změna závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
s ou hla s í
se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz - pro rok 2008, pro příspěvkové organizace:
1. Základní škola praktická, Libochovice, Komenského 299, příspěvková organizace, ve výši
150 tis. Kč na celkový objem 446 tis. Kč, na opravu učeben
2. Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny, Čeňka Zemana 431, příspěvková
organizace, ve výši 14 tis. Kč na celkový objem 641 tis. Kč, na náklady spojené
s poskytováním internetového připojení
3. Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace, ve výši
181 tis. Kč na celkový objem 2 493 tis. Kč, na zajištění vyhovujícího stavu stěn WC a
odstranění havarijního stavu vodovodního řádu
4. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace, ve výši
650 tis. Kč na celkový objem 2 513 tis. Kč, na opravu pultové střechy
5. Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, ve výši 357 tis. Kč na
celkový objem 5 056 tis. Kč, na vybavení nově zřízených prostor nábytkem
6. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace, ve výši 483 tis. Kč na celkový objem 5 717 tis. Kč,
na opravu stěn a podlah tělocvičen v budově ul. Moskevská
7. Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680,
příspěvková organizace, ve výši 453 tis. Kč na celkový objem 5 296 tis. Kč, na odpisy.
8. Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace, ve výši 490 tis.
Kč na celkový objem 5 074 tis. Kč, na celkovou opravu rozvodů
9. Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380,
příspěvková organizace, ve výši 80 tis. Kč na celkový objem 3 907 tis. Kč, na opravu
žaluzií
Usnesení č. 38/112R/2008
Změna závazného ukazatele – investiční dotace zřizovatele z prodeje nemovitého majetku pro rok
2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
s ta no vuj e
závazný ukazatel – investiční účelový příspěvek pro rok 2008, pro příspěvkové organizace:
1. Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace, ve výši
1 677 tis. Kč na výměnu vybavení ve školní kuchyni, výměnu vchodových dveří,
vytvoření zádveří, opravu vjezdu a střech a modernizaci počítačové učebny
2. Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace, ve výši 273 tis. Kč na
dofinancování oplocení areálu dětského domova
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3. Speciální základní škola, Rumburk, Dobrovského náměstí 378/12, příspěvková organizace,
ve výši 332 tis.Kč na nákup a zabudování šikmé schodišťové plošiny
Usnesení č. 39/112R/2008
Souhlas se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy sýpky“
Rada Ústeckého kraje po projednání
s ou hla s í
1. v souladu s usnesením rady Ústeckého kraje č. 17/46R/2006 ze dne 28. 6. 2006 se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy sýpky“
podle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen zákon), ředitelem Logopedické základní školy, Měcholupy 1,
příspěvkové organizace (dále jen „škola“ nebo „LZŠ Měcholupy“), 439 31 Měcholupy,
IČ: 61357286.
2. s výjimkou ze Zásad závazného postupu při zadávání veřejných zakázek Ústeckým
krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi, schválených usnesením Rady
Ústeckého kraje č. 135/46R/2006 ze dne 28. 6. 2006, bod A.7. písm. c), takže škola
nemusí poptávat nejméně tři dodavatele a může oslovit přímo jediného dodavatele,
VRCH s. r. o., Podměstí 2929, 438 01 Žatec, IČ: 25034618, který prováděl původní
opravu havarijního stavu střechy, protože se jedná o pokračování prací na opravě krovu a
střechy.
3. s rozsahem požadované kvalifikace:
• základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst. 1 zákona, s tím že prokázání písmen a) až i) doloží dodavatel
čestným prohlášením;
• profesní kvalifikační předpoklady:
- podle § 54 písm. a) zákona, s tím, že dodavatel 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 dodavatel 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. s požadavkem na předložení nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu a
časového harmonogramu provádění prací dodavatelem, které budou předmětem
posuzování nabídky;
5. s pověřením interní hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek
(podle § 71 odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona);
6. se jmenováním následujících členů a náhradníků interní hodnotící komise:
- členové:
1. Ing. Pavel Kouda – člen Rady Ústeckého kraje
2. Mgr. Alexandr Bednář - ředitel LZŠ Měcholupy
3. Alena Košťáková - zaměstnankyně LZŠ Měcholupy
4. Miloš Razím – zaměstnanec LZŠ Měcholupy
5. Ing. Miroslav Vacek – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
- náhradníci:
1. Ing. René Budjač – člen Rady Ústeckého kraje
2. Michaela Kuchařová - zaměstnankyně LZŠ Měcholupy
3. Markéta Heclová - zaměstnankyně LZŠ Měcholupy
4. Jana Procházková - zaměstnankyně LZŠ Měcholupy
5. Ing. Martin Strakoš – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
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Usnesení č. 40/112R/2008
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 230/2008 o poskytnutí neinv. dotace v rámci Programu podpory
regionální kulturní činnosti na rok 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A ) d o p o ru čuj e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 230/2008 o poskytnutí neinv. dotace v rámci Programu
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
B)

u kládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008

Usnesení č. 41/112R/2008
Rozpočtová opatření č. 4/2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
p ro vá d í
A)

rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 16 051 tis. Kč na
celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 12 567 158 tis. Kč:
1) zvýšení o částku 206 tis. Kč
příjmy
příjmy z poskytování služeb a výrobků - UZ 43 - zvýšení o částku 206 tis. Kč (ples ÚK)
výdaje
odbor kancelář hejtmana - UZ 43 -

zvýšení o částku 105 tis. Kč na
příspěvek
zřizovatele
Domovu
důchodců
Teplice,
příspěvkové organizaci, na rekreační účely

odbor ekonomický – UZ 31 – zvýšení o částku 101 tis. Kč (rezerva na havárie,
mimořádné události a nepředvídatelné výdaje)
2) zvýšení o částku 184 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 184 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 160 tis. Kč na úhradu
pojistných plnění pro příspěvkové organizace
zřizované Ústeckým krajem následovně:
§
§

Školní statek Kadaň-Jezerka, příspěvková organizace – zvýšení o částku 76 tis.
Kč
Střední škola technická Most-Velebudice, příspěvková organizace - zvýšení o
částku 31 tis. Kč
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§
§
§
§
§

Pedagogicko-psychologická poradna ÚK a ZPDVPP, Teplice, příspěvková
organizace – zvýšení o částku 23 tis. Kč
Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace zvýšení o částku 13 tis. Kč
Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné
učiliště, Chomutov, příspěvková organizace - zvýšení o částku 9 tis. Kč
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Teplice, příspěvková
organizace - zvýšení o částku 6 tis. Kč
Střední odborné učiliště technické, Chomutov, příspěvková organizace - zvýšení
o částku 2 tis. Kč

odbor sociálních věcí a zdravotnictví – zvýšení o částku 24 tis. Kč na úhradu
pojistného plnění pro Psychiatrickou léčebnu,
Petrohrad, příspěvkovou organizaci
3) zvýšení o částku 50 tis. Kč
příjmy
splátky půjček od zaměstnanců – zvýšení o částku 50 tis. Kč
výdaje
odbor kancelář ředitele, Fond zaměstnavatele - zvýšení o částku 50 tis. Kč (půjčky)
4) zvýšení o částku 132 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 404 - zvýšení o částku 132 tis. Kč
výdaje
odbor regionálního rozvoje - UZ 13 404 - zvýšení o částku 132 tis. Kč na realizaci GS
Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů, Opatření 3.3, Rozvoj kapacit dalšího
profesního
vzdělávání
pro
Krajskou
hospodářskou komoru Ústeckého kraje
5) zvýšení o částku 1 656 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 17 453 - zvýšení o částku 1 656 tis. Kč
výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – UZ 61 - zvýšení o částku
603 tis. Kč na realizaci SROP GS 4.1.2., Podpora rozvoje
služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor
Městu Šluknov v rámci projektu Zřízení stabilního pracoviště
cestovního ruchu pro mikroregion SEVER
odbor evropských projektů, Fond evropských projektů Ústeckého kraje – zvýšení o
částku 1 053 tis. Kč (rezerva)
6) zvýšení o částku 2 156 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 229 - zvýšení o částku 2 156 tis. Kč
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výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 13 229 - zvýšení o částku 2 156 tis. Kč
na realizaci Operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů - projektů příspěvkových
organizací zřizovaných Ústeckým krajem:
§
§
§
§
§
§

Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné
učiliště, Chomutov, příspěvková organizace – zvýšení o částku 773 tis. Kč
v rámci projektu „LABOUR – Revital – partnerstvím k rozvoji APZ“
Hotelová škola Teplice, příspěvková organizace – zvýšení o částku 125 tis. Kč
v rámci projektu „Asistentka managera“
Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, příspěvková organizace –
zvýšení o částku 727 tis. Kč v rámci projektu „Druhá šance“
SOŠ technická a SOU Louny, příspěvková organizace – zvýšení o částku 264 tis.
Kč v rámci projektu „Obráběči na CNC strojích“
Střední škola technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace – zvýšení o
částku 140 tis. Kč v rámci projektu „Druhá šance pro osoby předčasně opouštějící
školní docházku“
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, příspěvková organizace –
zvýšení o částku 127 tis. Kč v rámci projektu „Šance“

7) zvýšení o částku 25 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 210 - zvýšení o částku 25 tis. Kč

výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 33 210 – zvýšení o částku 25 tis. Kč na
realizaci programu Podpora méně
vyučovaných cizích jazyků pro 1.
základní školu v Roudnici nad Labem
8) zvýšení o částku 4 625 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 439 - zvýšení o částku 4 625 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 33 439 - zvýšení o částku 4 625 tis. Kč v
rámci realizace grantových projektů následovně:
příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem
§ Střední škola energetická a stavební, Chomutov, příspěvková organizace –
zvýšení o celkovou částku 2 164 tis. Kč v rámci projektu „Elektrotechnické
standardy a certifikace“ (1 027 tis. Kč) a „MULTICHANGE – systém pro
podporu dalšího vzdělávání na integrovaných středních školách“ (1 137 tis. Kč)
§ Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné
učiliště, Chomutov, příspěvková organizace – zvýšení o celkovou částku 394 tis.
Kč v rámci projektu „JITKA – program vzdělávání pro těžce hendikepované“
(153 tis. Kč) a „Překonej jazykovou bariéru“ (241 tis. Kč)
§ Střední škola technická, Most-Velebudice, příspěvková organizace – zvýšení o
částku 1 533 tis. Kč v rámci projektu „Komplexní program podpory vzdělávání
žáků a studentů – Šance“
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§

Základní škola speciální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, příspěvková
organizace – zvýšení o částku 241 tis. Kč v rámci projektu „Člověk a svět práce“

obecní školství
§ Základní škola, Most - zvýšení o částku 86 tis. Kč v rámci projektu „Integrace
žáků se specifickými vzdělávacími potřebami – Růstová skupina na základní
škole“
§ Základní škola a Mateřská škola, Krásná Lípa – zvýšení o částku 207 tis. Kč
v rámci projektu „Vzdělávejme se společně“
9) zvýšení o částku 369 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 307 - zvýšení o částku 369 tis. Kč
výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví - UZ 13 307 - zvýšení o částku 369 tis. Kč
k zajištění
výkonu
sociálně-právní
ochrany dětí pro Kojenecké ústavy
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
10) zvýšení o částku 222 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 404 - zvýšení o částku 222 tis. Kč
výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví - UZ 13 404 - zvýšení o částku 222 tis. Kč v rámci
realizace
Operačního
programu
Rozvoj
lidských zdrojů, Opatření 2.1 na projekt
Vzdělávání
účastníků
procesu
plánování
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
11) zvýšení o částku 619 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 98 335 - zvýšení o částku 619 tis. Kč
výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví – UZ 98 335 – zvýšení o částku 619 tis. Kč na
realizaci činnosti zdravotnických
zařízení
v oblasti
zabránění
vzniku,
rozvoje
a
šíření
onemocnění
tuberkulózou
dle
předloženého materiálu
12) zvýšení o částku 30 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 98 074 - zvýšení o částku 30 tis. Kč
výdaje
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odbor správních činností a Krajský živnostenský úřad - UZ 98 074 - zvýšení o částku
30 tis. Kč na činnosti související
s volbami do
zastupitelstva obce Horní Řepčice
13) zvýšení o částku 5 777 tis. Kč
příjmy
přijaté investiční transfery – UZ 17 778 - zvýšení o částku 5 777 tis. Kč
kapitálové výdaje:
oblast regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – UZ 64 - zvýšení o částku
5 777 tis. Kč na realizaci SROP GS 1.1.
Regionální podpora podnikání pro malé
a střední podnikatele Ústeckého kraje:

B)

§
§
§

INDIAN, s.r.o., Teplice – zvýšení o částku 1 947 tis. Kč
Jan Nagy, Autonagy, Chomutov – zvýšení o částku 1 795 tis. Kč
ISTAR, s.r.o., Ústí nad Labem – zvýšení o částku 1 286 tis. Kč

§

CZECH PAN s.r.o., Varnsdorf - zvýšení o částku 749 tis. Kč

rozpočtové opatření - přesun ve výši 6 tis. Kč při zachování celkového objemu příjmů a
výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 12 567 158 tis. Kč
1) přesun ve výši 6 tis. Kč
odbor majetkový – snížení o částku 6 tis. Kč(rezerva odboru)
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 6 tis. Kč na úhradu pojistného
plnění pro Gymnázium Bílina, příspěvkovou organizaci

Usnesení č. 42/112R/2008
Rozpočtový výhled na období 2009 – 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2009
– 2013 dle příloh č. 10– 13 tohoto usnesení.

B)

u kládá
Ing. Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Rozpočtový výhled
Ústeckého kraje na období 2009 – 2013 k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 6. 2008

Usnesení č. 43/112R/2008
Metodika zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2009
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schva luje
Metodiku zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok
2009, dle příloh č. 14 – 17 tohoto usnesení
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B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy
PhDr. Petru Novákovi, CSc., vedoucímu odboru kultury a památkové péče
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství
prokazatelně seznámit příspěvkové organizace s Metodikou zpracování finančních plánů
příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2009
Termín: 30. 6. 2008

Usnesení č. 44/112R/2008
Oznámení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na "Poskytnutí
úvěrového rámce pro Ústecký kraj"
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona a podle ustanovení § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) o zadání
otevřeného řízení na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby "Poskytnutí úvěrového
rámce pro Ústecký kraj" do výše 2 500.000.000,00 Kč ve dvou variantách:
a) Varianta I: fixní úroková sazba po celou dobu platnosti úvěrového rámce;
b) Varianta II: pohyblivá úroková sazba odvozená od 3M PRIBOR.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky pro obě varianty podle
základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s jednotlivými dílčími
kritérii a jejich váhami:
a) celková nabídková cena
b) sankce za neplnění smluvních podmínek
c) podmínky na další dluhovou službu

váha 60 %
váha 30 %
váha 10 %

3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
§ základní kvalifikační předpoklady
– dle § 53 odst. 1 zákona uchazeč doloží způsobem stanoveným v § 53 odst. 2 zákona;
§ profesní kvalifikační předpoklady
– dle § 54 písm. a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů;
– dle § 54 písm. b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklady o oprávnění k podnikání
podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
§ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
– dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona uchazeč doloží pojistnou smlouvu nebo pojistný
certifikát, z kterých vyplývá pojištění odpovědnosti uchazeče za škodu způsobenou
uchazečem třetí osobě, a to minimálně ve výši pojistné částky 50 mil. Kč;
– dle § 55 odst. 1 písm. b) zákona uchazeč doloží poslední zpracovanou rozvahu podle
zvláštních právních předpisů, z níž by vyplývala výše vlastního kapitálu alespoň 30
mld. Kč;
– dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč doloží formou čestného prohlášení údaj o
celkovém obratu uchazeče, zjištěný podle zvláštních právních předpisů, za poslední
účetní období s tím, že minimální výše bilanční sumy bude alespoň 500 mld. Kč;
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– dle § 55 odst. 2 zákona k prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních
předpokladů uchazeč předloží výroční zprávu za poslední účetní období (rok 2007),
případně nekonsolidovanou účetní závěrku za rok 2007.
§ technické kvalifikační předpoklady
– dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč doloží formou čestného prohlášení
seznam významných služeb poskytnutých uchazečem veřejným zadavatelům (stát,
kraje, města a obce, příspěvkové organizace atd.) v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby poskytnutí (jedná se o služby obdobného charakteru –
poskytnutí úvěru). Vyžadují se minimálně tři poskytnuté úvěry, každý v objemu
minimálně 250 mil. Kč. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydaná
veřejným zadavatelem, kterému byly tyto služby poskytovány (§ 56 odst. 2 písm. a)
bod 1. zákona).
4. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71
odst. 3 zákona) a komise pro posouzení kvalifikace (podle § 59 odst. 2 zákona).
B)

jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje
2. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
3. Ing. Milan Zemaník, ředitel krajského úřadu
4. Ing. Stanislav Dostál, vedoucí ekonomického odboru
5. JUDr. Simona Hejnová, vedoucí legislativně-právního odboru
6. Ing. Jiří Hubka, vedoucí odboru evropských projektů
7. Ing. František Končel, vedoucí oddělení investičního odboru
8. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jaroslav Pikal, vedoucí odboru kancelář ředitele
4. Ing. Pavla Šimáková, vedoucí oddělení ekonomického odboru
5. Mgr. Lucie Klocová, odbor legislativně-právní
6. Ing. Blanka Andresová, vedoucí oddělení ekonomického odboru
7. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
8. zástupce KHK.

C) u k l á d á
Ing. Stanislavu Dostálovi, vedoucímu odboru ekonomického, zabezpečit nezbytné úkony
veřejné zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na
přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 20. 8. 2008
1.
Usnesení č. 45/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
neschválit záměr prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- budova: část obce Děčín IX-Bynov, č. p. 354, způsob využití: občanská vybavenost, na st. p.
č. 733/3,
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- pozemek: st. p. č. 733/3 o výměře 240 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Bynov, zapsaných na LV č. 446 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.
2.
Usnesení č. 46/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- budova: část obce Děčín XX-Nová Ves, č. p. 55, způsob využití: bydlení, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, na st. p. č. 586,
- pozemek: st. p. č. 586 o výměře 916 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st. p. č. 712 o výměře 452 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st. p. č. 713 o výměře 52 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st. p. č. 726 o výměře 35 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 663/13 o výměře 500 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
zamokřená plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 806/24 o výměře 4993 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 806/28 o výměře 238 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Bynov, zapsaných na LV č. 82 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.
3.
Usnesení č. 47/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/35R/2006 ze dne 5. 4. 2006.

B)

rozhoduje
o záměru prodeje formou veřejné dražby nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- budova: část obce Šluknov, č. p. 1031, způsob využití: občanská vybavenost, na p. p. č.
1547/1,
- pozemek: p. p. č. 1547/1 o výměře 668 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 1432 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
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4.
Usnesení č. 48/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 2288 o výměře 349 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2289/1 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Petrovice, k.ú. Krásný Les v Krušných horách, zapsaný na LV č. 149 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
5.
Usnesení č. 49/112R/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. 142/2 o výměře 19 m2, druh pozemku: zahrada, (pozemek p.č. 142/2 byl
oddělen z pozemku p.č. 142 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 149-10/2008
ze dne 4.3.2008)
obec Malečov, k.ú. Březí u Malečova, zapsaný na LV č. 152 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
6.
Usnesení č. 50/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
ro z hod uj e
o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 4327/1 o výměře 7092 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
v k.ú. Most II, obec Most, zapsané na LV č. 3769 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
7.
Usnesení č. 51/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- chmelová konstrukce na pozemku p.č. 863, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, obec Měcholupy, k.ú. Měcholupy u Žatce a na části pozemku
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p.č. 552, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, obec
Libořice, k.ú. Železná u Libořic
8.
Usnesení č. 52/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, 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,
- 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,
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- 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, zapsané na LV č. 19 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
9.
Usnesení č. 53/112R/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. 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 pro Ústecký kraj.
10.
Usnesení č. 54/112R/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
manželům Magdaleně Zapletalové a Zdeňku Zapletalovi, oba bytem Úhošťany 45, Kadaň,
PSČ 432 01, a to:
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pozemek: p.p.č. 325/6 o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
(oddělená z p.p.č. 325 o výměře 46552 m2, ostatní plocha, silnice geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 252-080/2007 ze dne 25. 4. 2007)
obec Kadaň, k.ú. Úhošťany, zapsaná na LV č. 119 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 7.146,- Kč a o vyjmutí ze
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
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.
B)

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

11.
Usnesení č. 55/112R/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 usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Městu Kryry,
se sídlem Kryry, Hlavní 1, PSČ 439 81, IČ: 00265080 a to:
- pozemek: p.p.č. 3957/8 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
(oddělen z p.p.č. 3957/6 o výměře 4416 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 759-33/2007 ze dne
20. 3. 2007)
obec Kryry, k.ú. Kryry, zapsané na LV č. 143 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
za kupní cenu 7.366,--Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o prodeji (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2008
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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

12.
Usnesení č. 56/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006.
2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou
veřejné dražby, a to:
- budova: č.p. 1538 na p.č. 3184, část obce Teplice, způsob využití: bydlení
- pozemek: p.č. 3184 o výměře 319 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
obec Teplice, k. ú. Teplice, zapsaných na LV č. 8065 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek
prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v bodu A) 2. tohoto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 3059-029/2006,
Ing.Vladimíra Nováka ze dne 28. 2. 2006: 5.000.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 6.500.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 1.650.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
400 01 Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, příspěvková organizace, IČ: 00829048,
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

13.
Usnesení č. 57/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, 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.
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14.
Usnesení č. 58/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 1579/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Horní Oldřichov, zapsané na LV č. 316 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.
15.
Usnesení č. 59/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p. p. č. 2748/10 o výměře 21 m2 (díl „k“ přisloučený do nově vzniklé parcele
č. 3166 geometrickým plánem pro vyznačení budovy v katastru a rozdělení pozemků
č. 1227-81/2007),
- pozemek: část p. p. č. 2984/3 o výměře 31 m2 (díl „r“ přisloučený do původní parcely č. 321
geometrickým plánem pro vyznačení budovy v katastru a rozdělení pozemků č. 122781/2007),
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
16.
Usnesení č. 60/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Ploskovice,
zastoupené Věrou Petrů, starostkou obce, se sídlem Ploskovice č.p.2, PSČ: 411 42, IČ:
00264164, a to:
- pozemek: p.p.č. 251/2 o výměře 1637 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 251 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 145-129/2006 ze dne 2.8.2007)
- pozemek: p.p.č. 257/2 o výměře 493 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 257/5 o výměře 239 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 257/6 o výměře 224 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 257/11 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
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pozemek: p.p.č. 257/14 o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 257/15 o výměře 247 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 257/16 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 257/17 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z pozemku p. č. 257 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 157-55/2007
ze dne 29.8.2007)
v k.ú. Ploskovice, obec Ploskovice, zapsané na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
-

17.
Usnesení č. 61/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Travčice,
zastoupené Milošem Řepou, starostou obce, se sídlem Travčice 150, 412 01 Litoměřice, IČ:
00264504, a to:
- pozemek: p.p.č. 646/6 o výměře 450 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 646/10 o výměře 594 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: část p.p.č. 646/7 o výměře cca 50 m2 (zjednodušená evidence)
v k.ú. Travčice, obec Travčice, zapsané na LV č. 243 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a
obcí Travčice, zastoupené Milošem Řepou, starostou obce, se sídlem Travčice 150, 412
01 Litoměřice, IČ: 00264504 na budoucí darování (převod) nemovitosti, a to:
pozemek: část p.p.č. 646/7 o výměře cca 50 m2 (zjednodušená evidence)
v k.ú. Travčice, obec Travčice, zapsané na LV č. 243 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, ve správě příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
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) nemovitostí uvedených 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

37

18.
Usnesení č. 62/112R/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 městu
Chabařovice, se sídlem Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice, IČ: 00556912, a to:
- pozemek: p.p.č. 1262/4 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (pozemek p.č. 1262/4 byl oddělen z pozemku p.č. 1262/2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1032-85/2007 ze dne 10.10.2007)
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsaný na LV č. 689 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválený v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti uvedené
v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 30. 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

19.
Usnesení č. 63/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
1. rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Libochovice, se sídlem nám. 5. května 48, 411 17 Libochovice, zastoupené Ing.
Jaroslavem Benešem, starostou města, IČ: 00263931, a to:
- stavební objekt SO 401 přeložka veřejného osvětlení v hodnotě 273.065,25 Kč vč.
DPH
- stavební objekt SO 403 nasvětlení mostu v hodnotě 147.550,48 Kč vč. DPH
vše umístěné v obci Libochovice vybudované v rámci stavby „Libochovice, most ev. č.
237-025“.
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: 31. 7. 2008
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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. 64/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 59/21Z/2007 ze dne 26.9.2007

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Libochovice, se sídlem nám. 5. května 48, 411 17 Libochovice, zastoupené Ing.
Jaroslavem Benešem, starostou města, IČ: 00263931, a to:
- budova: č.p. 574, část obce Libochovice, způsob využití: občanská vybavenost na
st.p.č. 1161
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba na st.p.č. 1163
- budova: bez čp/če, způsob využití: zemědělská usedlost na st.p.č. 1164
- pozemek: st.p.č. 1161 o výměře 3 352 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 1163 o výměře 55 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 1164 o výměře 25 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 907/1 o výměře 1 690 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 907/2 o výměře 4 176 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 907/23 o výměře 3 466 m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 907/24 o výměře 737 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/25 o výměře 226 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití:jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/26 o výměře 291 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/27 o výměře 311 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/28 o výměře 1 330 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/29 o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/30 o výměře 1 400 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/31 o výměře 323 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/32 o výměře 310 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 907/33 o výměře 194 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
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obec Libochovice, k.ú. Libochovice, zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Libochovice a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci
Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 00080195, se sídlem Dlouhá 75, 410 22
Lovosice k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí za podmínky předkupního práva pro město Libochovice.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu,
jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí schválené v bodu
B) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o přijetí daru nemovitostí
uvedených v bodu B) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2008
C)

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

21.
Usnesení č. 65/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru směny nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p. p. č. 2190/2 o výměře 497 m2 (díl „g“ přisloučený do původní parcely
č. 161/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
- pozemek: část p. p. č. 2190/2 o výměře 29 m2 (díl „n“ přisloučený do původní parcely
č. 2148/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
- pozemek: část p. p. č. 2190/2 o výměře 81 m2 (díl „s+t“ přisloučený do původní parcely
č. 2152/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
- pozemek: p. p. č. 2190/4 o výměře 14 m2 (nově vzniklý pozemek oddělený z parcely
č. 2190/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
- pozemek: p. p. č. 2190/5 o výměře 19 m2 (nově vzniklý pozemek oddělený z parcely
č. 2190/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
obec Dolní Podluží, k. ú. Dolní Podluží, zapsaných na LV č. 345 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj,
za
nemovitosti z vlastnictví obce Dolní Podluží, se sídlem: Dolní Podluží 6, 407 51 Dolní
Podluží, IČ: 00261271, a to:
- pozemek: část st. p. č. 104/1 o výměře 47 m2 (díl „v“ přisloučený do původní parcely
č. 2190/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
- pozemek: část st. p. č. 104/2 o výměře 221 m2 (díl „w“ přisloučený do původní parcely
č. 2190/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
- pozemek: část p. p. č. 158/2 o výměře 130 m2 (díl „x“ přisloučený do původní parcely
č. 2190/2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemků č. 592-019/2007),
obec Dolní Podluží, k. ú. Dolní Podluží, zapsané na LV č. 439 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro obec Dolní Podluží.
40

22.
Usnesení č. 66/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru směny nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p. p. č. 407 o výměře 0,47 m2 (díl „c“ přisloučený do původní parcely č. 2885
geometrickým plánem pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy č. 1576-83/2003),
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 1080 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj,
za
nemovitosti z vlastnictví statutárního města Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405
02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: část st. p. č. 2885 o výměře 7 m2 (díl „f“ přisloučený do původní parcely č. 406
geometrickým plánem pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy č. 1576-83/2003),
- pozemek: část st. p. č. 2885 o výměře 3 m2 (díl „e“ přisloučený do původní parcely č. 407
geometrickým plánem pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy č. 1576-83/2003),
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro statutární město Děčín.
23.
Usnesení č. 67/112R/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
Statutárním městem Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ:
00261891 na budoucí prodej (převod)nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1206 o výměře cca 2200 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsaná na LV č. 2430 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu dle
znaleckého posudku, znalečného a daně z převodu nemovitosti
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
kupní smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)1. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého
kraje rozhodne o budoucím prodeji (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 B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008
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24.
Usnesení č. 68/112R/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
Statutárním městem Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ:
00261891 na budoucí prodej (převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 461/1 o výměře cca 1100 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsaná na LV č. 4837 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu dle
znaleckého posudku, znalečného a daně z převodu nemovitosti.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
kupní smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)1. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého
kraje rozhodne o budoucím prodeji (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 B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 6. 2008

25.
Usnesení č. 69/112R/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
Statutárním městem Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ:
00261891 na budoucí prodej (převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 2544/1 o výměře cca 2300 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsaná na LV č. 4837 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu dle
znaleckého posudku, znalečného a daně z převodu nemovitosti.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
kupní smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)1. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého
kraje rozhodne o budoucím prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A)1. tohoto
usnesení.
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Termín: 30. 9. 2008
B) 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
26.
Usnesení č. 70/112R/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 paní Libuše
Šlaisové, Tomanova 2002, Louny, 440 01 Louny 1, a to:
- pozemek (podíl ½): p.p.č. 303/18 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Raná, k.ú. Hrádek u Loun, zapsané na LV č. 122 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny za kupní cenu 5.250,- Kč a předání uvedené
nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
příspěvková organizace, 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, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 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

27.
Usnesení č. 71/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. souhlasit s pozemkovými úpravami v k. ú. Malá Černoc k nemovitostem, a to:
- pozemek: p. p. č. 1487/6 o výměře 2865 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 1487/1 o výměře 2855 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 1487/9 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p. p. č. 1487/10 o výměře 514 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
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- pozemek: p. p. č. 1487/13 o výměře 3697 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 1453/2 o výměře 109 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p. p. č. 1453/1 o výměře 12053 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 1464/1 o výměře 8525 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 1464/6 o výměře 290 m2, druh pozemku: chmelnice, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 1464/7 o výměře 748 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 11496/46 o výměře 67 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
o celkové výměře 31791 m2,
obec Blšany, k. ú. Malá Černoc, zapsaným na LV č. 85 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
pozemky po pozemkové úpravě:
- pozemek: p. p. č. 1822 o výměře 5300 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p. p. č. 1828 o výměře 8982 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p. p. č. 1889 o výměře 216 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p. p. č. 1900 o výměře 12506 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p. p. č. 1966 o výměře 10939 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
o celkové výměře 37943 m2,
Pozemkovými úpravami budou navýšeny pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje o
6152 m2 za 138.024,40 Kč.
2. rozhodnout o nabytí pozemků o výměře 6152 m2 za 138.024,40 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. 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

28.
Usnesení č. 72/112R/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 Anny
Šrajbrové, bytem: Stroupeč 25, 438 01 Žatec 1, a to:
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- pozemek: podíl 2/3 z p. p. č. 93/4 o výměře 30 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
obec Žiželice, k. ú. Hořetice u Žiželic, zapsané na LV č. 124 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Annu Šrajbrovou za kupní cenu 800,- 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
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

29.
Usnesení č. 73/112R/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 společnosti
SQC Vratislavice s r.o., se sídlem Liberec 30, Zámecký Vrch 1170, zastoupena: Jiřím
Ladsperkým, IČ 25429311, a to:
- pozemek: p.p.č. 225/4 o výměře 49 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 225/1 o výměře 251 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 500-35/2008 ze dne 17. 3. 2008)
obec Loučná pod Klínovcem, k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem, zapsaných na LV č.
435 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro SQC
Vratislavice s.r.o. Liberec 30 za kupní cenu 1,- Kč a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Střední odborná škola služeb a Střední odborné
učiliště, Kadaň, příspěvková organizace, se sídlem organizace: 5. května 680, Kadaň,
PSČ: 432 01, příspěvková organizace, IČO: 61342688 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 uvedený 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. 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
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30.
Usnesení č. 74/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
města Ústí nad Labem, zastoupené starostou MO Ústí nad Labem – Střekov Vlastimilem
Žáčkem, se sídlem: Národního odboje 794/15,400 03 Velká Hradební 2336/8, 401 23 Ústí
nad Labem, IČ: 00081531, a to:
pozemek: p. p. č. 3131/1 o výměře 4.044 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(uvedený pozemek byl oddělen z p.p.č. 3131 o výměře 4.267 m2 , druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 2001-192 ze dne 15.1.2008),
-

pozemek: p. p. č. 3171/1 o výměře 3.181 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
(uvedený pozemek byl oddělen z p.p.č. 3171/1 o výměře 6.201 m2 , druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1976-135
ze dne 27.8.2007),
-

obec Ústí nad Labem, k.ú. Střekov, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 361.250,-- Kč a
předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČO: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje schválí uzavření kupní smlouvy.
Termín: 30. 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. 75/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
Statutárního Města Děčín, zastoupené starostou, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405
38 Děčín IV-Podmokly, IČ: 00261238, a to:
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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
(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. 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),
- pozemek: p. p. č. 27/1 o výměře 3.323 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
(p.p.č. 27/1 byl oddělen z p.p.č. 27 o výměře 4.908 m2 , druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 277-168/2007
ze dne 27.11.2007),
obec Děčín, k.ú. Nebočady, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Děčín
-

vše za kupní cenu 742.700,-- Kč a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje schválí uzavření kupní smlouvy.
Termín: 30. 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

32.
Usnesení č. 76/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu (1/5) nemovitosti do
spoluvlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníka: Pavlatové Dany (1/5), bytem
Tomáše ze Štítného 1940/7, Chomutov, PSČ 430 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. rozhodnout o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu (1/5) nemovitosti do
spoluvlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníka: Dragounové Zdeňky (1/5), bytem 1.
máje 1543, 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.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvy,
jejichž předmětem je nákup (nabytí) spoluvlastnických podílů k nemovitosti uvedených
v bodu A) 1. a 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí)
spoluvlastnických podílů k nemovitosti uvedených v bodu A) 1. 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

33.
Usnesení č. 77/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti 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:
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-

pozemek: část pozemku p.č. 775/3 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice

obec Spořice, k.ú. Spořice, zapsané na LV č. 601 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj, na dobu určitou s platností ode dne
podpisu smlouvy do dne právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby nebo do dne právní moci
rozhodnutí o uvedení stavby do předčasného provozu, to podle toho, co nastane dříve, za
účelem stavby „R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice“, za cenu 427,- Kč za 1 rok
(tj. 7,- Kč/m2/rok 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: 30. 9. 2008

34.
Usnesení č. 78/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Ústeckým krajem a společností STRABAG
a.s., se sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 608 38 744, a to:
-

pozemek: část pozemku p.p.č. 293/12 o výměře 2000 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha

obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsané na LV č. 111 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, na dobu určitou s platností od 16.6.2008
do 31.5.2009, za účelem umístění zařízení staveniště pro stavbu „R7 MÚK Bitozeves MÚK Vysočany“ za cenu 20,- Kč/m2/rok, tj. celkem 38.333,- Kč.
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: 10. 6. 2008

35.
Usnesení č. 79/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti mezi příspěvkovou organizací Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837 a Romanem Morou, bytem: Pražská 734/2, Rumburk 1, 408 01 Rumburk,
a to:
- pozemek: část p. p. č. 1635/1 o výměře cca 37 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsané na LV č. 1166 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj,
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na dobu určitou, a to s účinností ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „Křižovatky
na silnici II/263 v průtahu Rumburkem“ na dobu 10 měsíců za cenu 10,- Kč/m2/rok.
36.
Usnesení č. 80/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi Ústeckým krajem a statutárním městem
Most, zastoupeným Ing. Vlastimilem Vozkou, primátorem města, se sídlem Radniční 1, 434
69 Most, IČ: 00266094, a to:
- pozemek: část p. p. č. 173/3 o výměře cca 1500 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: část p. p. č. 211/2 o výměře cca 250 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Most, k. ú. Pařidla, zapsaných na LV č. 293 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj
na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy do dne nabytí právní moci rozhodnutí o
kolaudaci stavby „Obnova silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“ nebo do dne nabytí
právní moci rozhodnutí o uvedení stavby „Obnova silnice III/2565 Most – Mariánské
Radčice“ do předčasného provozu, to podle toho, co nastane dříve.

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. 6. 2008

37.
Usnesení č. 81/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí (pozemků) mezi městem Klášterec nad Ohří, se
sídlem nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51, IČ: 00261939 a Ústeckým
krajem, a to:
- pozemek: část p.p.č. 901/1 o výměře cca 10500 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: část p.p.č. 1704/26 o výměře cca 553 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
- pozemek: p.p.č. 1730/200 o výměře 86 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, zapsané na LV č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro město Klášterec
nad Ohří, na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce po dobu 5 let od finančního
ukončení projektu „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště
- Rusová, silnice II/224“.
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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. 5. 2008

38.
Usnesení č. 82/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
ZC (Kč)
Počítačová sestava ALIVIO 120403202
2000
35.016,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Domov důchodců Dubí, Na Výšině 494, 417 01
Dubí, příspěvková organizace, IČ: 63787849
39.
Usnesení č. 83/112R/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)
Elektrická pánev PE 15/33
261/254/538 1991
55.687,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Správa sociálních služeb Chomutov, Golovinova
1559, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, IČ: 46789910
40.
Usnesení č. 84/112R/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)
PC II Celeron
2176
1999
39.600,PC II Celeron
2177
1999
39.600,PC II Celeron
2178
1999
39.600,PC II Celeron
2179
1999
39.600,tiskárna EPSON LQ 1170
60000403015 1993
32.367,50
tiskárna EPSON LQ 1170
60000403014 1993
22.785,75
NB HALIKAN NBD 486
60000403020 1993
88.486,20
NB HALIKAN NBD 486
60000403021 1993
88.486,20
PC
60000405010 1997
37.068,90
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ZC (Kč)
0,0,0,0,0,0,0,0,0,-

PC Pentium
60000405014 1998
PC Pentium
60000405015 1998
PC Pentium II CELERON 433 60000405017 1998
PC SONOS AMD 700
60000405022 2001
sekací stroj cepový
60000540027 1999
bourací kladivo Wacker
60000533219 1994
vibrační deska
60000533206 1991
z účetní evidence příspěvkové organizace Správa a údržba
Ruská 260, příspěvková organizace, IČ: 00080837

32.913,0,32.913,0,49.348,60
0,47.237,0,312.320,0,101.877,90
0,109.212,0,silnic Ústeckého kraje, Dubí 3,

41.
Usnesení č. 85/112R/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)
Notebook PRESTIGIO P143
SM 5012 2004
25.111,- 0,Počítač s příslušenstvím APYGA PS 032
1991
23.316,- 0,Počítač s příslušenstvím APYGA PS 037
1991
42.655,- 0,Počítač s příslušenstvím APYGA PS 040
1991
36.275,- 0,Počítač s příslušenstvím
I 5020
1999
22.047,- 0,Počítač s příslušenstvím
Z 5002
1999
22.047,- 0,Svislá obráběčka HOPFEGARTNER DS 001 1948
35.350,-. 0,digitální fotoaparát CANON G6 I 5106
2004
23.205,- 0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace, IČ: 47796006
42.
Usnesení č. 86/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
ZC (Kč)
PC TAPIO - IBM
2198
1998
29.879,0,PC TL beta
4337
1997
48.068,0,Tiskárna HP 5L
4375
1996
22.005,0,PC Pentium 4
7814
2004
25.454,0,PC Pentium 2
6019
1999
25.265,0,PC Pentium 4
7810
2004
25.454,0,PC Pentium 4
7808
2004
25.454,0,PC Pentium 4
7812
2004
25.454,0,PC Celeron
5334
1999
47.225,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11/530, 415
01 Teplice, příspěvková organizace, IČ: 61515451
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43.
Usnesení č. 87/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
ZC (Kč)
Počítač OFFICE PRO
1000S MIKRO
60.0111
1999
31.490,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborná škola služeb a Střední odborné
učiliště, Kadaň, 5. května 680, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, IČ: 61342688
44.
Usnesení č. 88/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
s ouhlasí

s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv.č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC(Kč)
telefonní ústředna
2000000030
1999
45 974,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Provaznická 1394/10, 405 01 Děčín, IČ: 00829013.
45.
Usnesení č. 89/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
s ouhlasí

s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv.č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Čtecí kamera JVC AV – 20 E
02060
1996
76 250,00
0,Kopírka Canon NP 1550/A3
07702
2000
30 959,00
0,Videomikroskop
0000004
1993
44 480,25
0,Podavač dokumentů ke kopírce
0000068
1996
48 800,00
0,z účetní evidence příspěvkové organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace, se sídlem
Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00673358.
46.
Usnesení č. 90/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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souhlasí
A) s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení PC (Kč)
ZC (Kč)
SW Windows NT 4.0
pro server 135/16
136/16
1998
22.436,0,server Lintec Graphic II.
135/16
1998
37.243,0,PC Lintec Office
135/2
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/2
1998
5.028,0,PC Lintec Office
135/9
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/9
1998
5.028,0,PC Lintec Office
135/15
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/15
1998
5.028,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Služeb, Litvínov –
Hamr, Mládežnická 236, příspěvková organizace, IČ: 00555584.
B) 1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení PC (Kč)
ZC (Kč)
PC Lintec Office
135/1
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/1
1998
5.028,0,PC Lintec Office
135/3
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/3
1998
5.028,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Služeb, Litvínov –
Hamr, Mládežnická 236, příspěvková organizace, IČ: 00555584.
2. s předáním movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení PC (Kč)
ZC (Kč)
PC Lintec Office
135/1
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/1
1998
5.028,0,PC Lintec Office
135/3
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/3
1998
5.028,0,do správy příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny,
Dolní 310, příspěvková organizace, IČ: 47326484.
C) 1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
PC Lintec Office
135/4
včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/4
PC Lintec Office
135/5
včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/5
PC Lintec Office
135/6
včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/6
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rok pořízení
1998

PC (Kč)
29.302,-

ZC (Kč)
0,-

1998
1998

5.028,29.302,-

0,0,-

1998
1998

5.028,29.302,-

0,0,-

1998

5.028,-

0,-

PC Lintec Office
135/7
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/7
1998
5.028,0,PC Lintec Office
135/8
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/8
1998
5.028,0,PC Lintec Office
135/9
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/9
1998
5.028,0,PC Lintec Office
135/10
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/10
1998
5.028,0,PC Lintec Office
135/11
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/11
1998
5.028,0,PC Lintec Office
135/12
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/12
1998
5.028,0,PC Lintec Office
135/13
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/13
1998
5.028,0,PC Lintec Office
135/14
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/14
1998
5.028,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Služeb, Litvínov –
Hamr, Mládežnická 236, příspěvková organizace, IČ: 00555584.
2. s předáním movitého majetku, a to:
název
inv. č.
PC Lintec Office
135/4
včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/4
PC Lintec Office
135/5
včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/5
PC Lintec Office
135/6
včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/6
PC Lintec Office
135/7
včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/7
PC Lintec Office
135/8
včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/8
PC Lintec Office
135/9
včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/9
PC Lintec Office
135/10
včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/10
PC Lintec Office
135/11
včetně licence SW WIN 95
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rok pořízení
1998

PC (Kč)
29.302,-

ZC (Kč)
0,-

1998
1998

5.028,29.302,-

0,0,-

1998
1998

5.028,29.302,-

0,0,-

1998
1998

5.028,29.302,-

0,0,-

1998
1998

5.028,29.302,-

0,0,-

1998
1998

5.028,29.302,-

0,0,-

1998
1998

5.028,29.302,-

0,0,-

1998
1998

5.028,29.302,-

0,0,-

a Microsoft Office 97 Czech
136/11
1998
5.028,0,PC Lintec Office
135/12
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/12
1998
5.028,0,PC Lintec Office
135/13
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/13
1998
5.028,0,PC Lintec Office
135/14
1998
29.302,0,včetně licence SW WIN 95
a Microsoft Office 97 Czech
136/14
1998
5.028,0,do správy příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Most,
K.H.Borovského 1146, příspěvková organizace, IČ: 62209256.
47.
Usnesení č. 91/112R/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)
kopírka SHARP SF 2014
0010
1998
40.926,60
0,z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice,
Čelakovského 8, příspěvková organizace, IČ: 62769651.
48.
Usnesení č. 92/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení PC (Kč)
ZC (Kč)
PC sestava Intel Pentium III 101347/a
2001
29.850,0,PC sestava Duron
100549
2000
32.790,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborné učiliště služeb, Litvínov-Hamr,
Mládežnická 236, příspěvková organizace, IČ: 00555584.
49.
Usnesení č. 93/112R/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)
chladící zařízení
AMTN AFINOX
HIM 58
1997
79.166,skleník 600x250
HIM 76
1992
27.513,56

ZC (Kč)
0,0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Ústav sociální péče Litvínov- Janov, příspěvková
organizace, se sídlem Zátiší 177, 435 42 Litvínov – Janov, IČ: 49872541.
50.
Usnesení č. 94/112R/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)
linka kuchyňská
858
1995
33.210,0,skříň na léky s trezorem
1677
1996
29.555,0,kamera Panasonic
1086
1991
53.000,0,tiskárna Epson
760
2000
20.500,0,kopírka Sharp AR 163
3403
2002
25.960,0,PC
3396
2001
25.960,0,PC sestava
822
1995
36.457,0,PC
3409
2002
21.980,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková organizace, se sídlem Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, IČ: 080195.
51.
Usnesení č. 95/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
ZC (Kč)
Tiskárna HP LJ 4L
ZP 51
1995
24.278,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Chomutově, Palackého 86,
430 01 Chomutov, příspěvková organizace, IČ: 00360571
52.
Usnesení č. 96/112R/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)
Barevný kopírovací stroj
Canon CLC 800 A3
67/5-403-1704
2002
220.795,60 0,z účetní evidence příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková
organizace, se sídlem: ulice České mládeže 1/31, 405 02 Děčín, IČ: 360210.
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53.
Usnesení č. 97/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
bod 2. usnesení Rady Ústeckého kraje č. 87/106R/2008 ze dne 12. 3. 2008

B)

souhlasí
s fyzickou likvidací movitého majetku, a to:
název
SPZ
km
inv.č.
rok poříz.
PC(Kč)
ZC (Kč)
PEUGEOT J5 TPJ 06-26
273 00 DHM000183 1996
400.000,00 34.320,z účetní evidence Střední průmyslová škola stavební, Fr. Šrámka 1350, Teplice,
příspěvková organizace, IČ: 00497088

54.
Usnesení č. 98/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
SPZ
km
inv.č. rok poříz.
PC(Kč)
ZC (Kč)
Škoda Fabia 3U3 3085
37.973 12/06-000054 2005
361171,00
361171,00
Hatchback Elegance 1,4
Parkovací zařízení
22/05-001817 2006
5302,41
5302,41
z účetní evidence Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
2. s prodejem movitého majetku, a to:
název
SPZ
km
inv.č. rok poříz.
PC(Kč)
ZC (Kč)
Škoda Fabia 3U3 3085
37.973 12/06-000054 2005
361171,00
361171,00
Hatchback Elegance 1,4
Parkovací zařízení
22/05-001817 2006
5302,41
5302,41
protiúčtem autorizovanému autosalonu, který zvítězí ve výběrovém řízení na nákup vozidla
Škoda Octavia 1,9 TDI. Hodnota prodávaného vozu 198.700 Kč dle odborného posudku.
55.
Usnesení č. 99/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

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
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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
B)

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

56.
Usnesení č. 100/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so u h la s í
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k nemovitosti, a to:
pozemek: p.p.č. 1017/111 o výměře 3145 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, obec Ústí nad Labem, k.ú. Bukov, zapsaný na LV č. 1503 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
Budoucí oprávněný: Hedvika Ostrovská, V Oblouku 588/21, 400 07 Ústí nad Labem Neštěmice.
Budoucí povinný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ:
400 02, IČ: 70892156, zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět, zřízení a provozování přípojky vody, kanalizace a
elektropřípojky na dotčené nemovitosti, to vše za jednorázovou úhradu 20,-Kč/bm, dle
geometrického plánu, který předloží budoucí oprávněný, a v němž bude přesně vyznačen
rozsah věcného břemene.
Pozemek p.p.č. 1017/111 je svěřen do správy příspěvkové organizace Střední škola
elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky, příspěvková organizace.

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: 7. 7. 2008

57.
Usnesení č. 101/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/94R/2007 ze dne 24. 10. 2007.
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B)

rozhoduje
o zřízení věcného břemene k bytové jednotce č. 76/5 s podílem 12752/100568 na společných
částech domu č. p. 76 a pozemcích st. p. č. 131/1 a p. č. 1311 a k bytové jednotce č. 76/10 s
podílem 11574/100568 na společných částech domu č. p. 76 a pozemcích st. p. č. 131/1 a p. č.
1311, obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsaných na LV č. 892 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj, ve prospěch budovy č. p. 200 na
pozemku st. p. č. 131/2, oprávněný: manželé Ing. Olga Fojtíková a Stanislav Fojtík,
bytem: Březiny č. p. 200, Děčín XXVII, povinný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem,
Velká Hradební 3118/48, PSČ: 400 02, zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem kraje, IČ:
70892156, jehož obsahem je povinnost vlastníka strpět vedení plynu a vody včetně přístupu k
uzávěrům plynu a vody v 1.PP v budově č. p. 76, jakož i vstup oprávněného do budovy č. p.
76 za účelem oprav a údržby vedení plynu a vody včetně uzávěrů, to vše za jednorázovou
úhradu 1,- Kč.
Bytové jednotky č. 76/5 a č. 76/10 v budově č. p. 76 jsou svěřeny do správy příspěvkové
organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín
– Libverda, příspěvková organizace, se sídlem: Českolipská 123, 405 02 Děčín – Libverda,
IČ: 47274654.

C)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k nemovitosti uvedené
v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2008

58.
Usnesení č. 102/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3035/2008/LT
k pozemku p.č. 318/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Děčany v k.ú. Lukohořany zapsaného na LV č. 131 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23753 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Teplice, 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 „Děčany, Solany, Vojničkyrekonstrukce 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)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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59.
Usnesení č. 103/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3034/2008/LT
k pozemku p.č. 608/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Hrobce v k.ú. Rohatce, zapsaného na LV č. 338 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24048 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Hrobce, Hrobce 14, Hrobce, PSČ
411 83, IČ 00263664, zastoupeného Ing. Karlem Landkammerem, starostou. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Rohatce-zřízení sjezdu a odvodnění lokality obytný soubor
Pod Skalou“, 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)

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

60.
Usnesení č. 104/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3030/2008/LT
k pozemku p.p.č. 1067 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Chudoslavice v k.ú. Chudoslavice, zapsaného na LV č. 87 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/2616 na tomto pozemku umístěného ve prospěch budoucího oprávněného: Jiří Andrle,
Chudoslavice 21, Litoměřice, PSČ 412 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Chudoslavicevodovodní přípojka pro NRD na p.p.č. 433/26“, 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)

zmo cňuje
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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61.
Usnesení č. 105/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3031/2008/LT
k pozemku p.č. 251 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Ploskovice v k.ú. Ploskovice, zapsaného na LV č. 137 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/2619 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Jan a Petra
Čudovi, Ploskovice 13, Ploskovice, PSČ 411 42. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Ploskovice-vodovodní přípojka pro dům na p.p.č. 163“, 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)

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

62.
Usnesení č. 106/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3032/2008/LT
k pozemku p.p.č. 791 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Štětí v k.ú. Čakovice u Radouně, zapsaného na LV č. 517 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/26118 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Šárka Křížová, Jaroslav Špála,
Neklanova 2708, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Čakovice-stavební úpravy bývalého mlýna, vodovodní přípojka na p.p.č. 474/11“, 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)

zmo cňuje
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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63.
Usnesení č. 107/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3033/2008/LT
k pozemku p.p.č. 691/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Záluží v k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem, zapsaného na LV č. 583 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24050 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Martin a
Kateřina Koudelkovi, Pražská 3010, Teplice, PSČ 415 01. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Záluží-výstavba RD na p.p.č. 339/7, zřízení vodovodní přípojky“, jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 ze dne 18.9.2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.

B)

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

64.
Usnesení č. 108/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4017/2008/LN
k pozemku p.p.č. 344/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Nové Sedlo v k.ú. Břežany u Žatce, zapsaného na LV č. 20 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace č. III/22519 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 „Břežany-rekonstrukce sítě
NN, č. IE-12-4001669“, 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)

zmo cňuje
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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65.
Usnesení č. 109/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4015/2008/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: Antonín Tomáš, Liběšice 34, Liběšice u
Žatce, PSČ 439 63. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Stavba RD na parc. č. 505 k.ú.
Zeměchy u Loun-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)

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

66.
Usnesení č. 110/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2012/2008/CV
k pozemku p.č. 440/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Perštejn v k.ú. Perštejn zapsaného na LV č. 769 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22311 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Perštejn, Hlavní 159, Perštejn , PSČ
431 63, IČ: 00262072, zastoupeného Ing. Pavlem Štětinou, starostou. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Pernštejn-kanalizační přípojky v ul. Údolní“ jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.

B)

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

67.
Usnesení č. 111/112R/2008
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4018/2008/LN
k pozemku p.č. 382/2, 380/3 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Černčice v k.ú. Černčice u Loun zapsaných na LV č. 854 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22941 a II/239 na
těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: SČP Net s.r.o., Ústí
nad Labem v zastoupení RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, PSČ
657 02, IČ: 27935311 zastoupeného Ing. Bohumilem Pokorným a Václavem Šťástkou.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Výměna potrubí na trase VTL plynovodu Most-Lounyodbočka Černčice“ 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)

zmo cňuje
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.

68.
Usnesení č. 112/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2011/2008/CV
k pozemku p.č. 459 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zbořeniště, způsob
ochrany: 0, obec Klášterec nad Ohří v k.ú. Vernéřov zapsaného na LV č. 155 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: WINDENERGIE, s.r.o., Revoluční 36/2, Chomutov,
PSČ 430 02, IČ: 26340381, zastoupeného Rudolfem Kreisingerem, prokuristou společnosti.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Vernéřov-kabelové vývody 22 kV Rusová-Vernéřov“ jakož
i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno
DPH ve výši 19%.

B)

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

69.
Usnesení č. 113/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

so uh la sí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4002/2008/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 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 „Lenešice, Husova-kabel NN pro 1x OM, č. IV-124004136“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 588-715/2007 ze dne
29.11.2007, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo
zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce 142,80 Kč. Výše jednorázové
úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 5.11.2007.

B)

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

70.
Usnesení č. 114/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2004/2008/CV k pozemku 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 oprávněného: ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 130 00,
IČ: 61459445, zastoupeného Mgr. Josefem Chomynem. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Připojení objektu MV na síť ČDT-Chomutov“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 3608-151/2006 ze dne 20.12.2006, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou
úhradu v částce 1.190,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu
ze dne 19.12.2006.

B)

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

71.
Usnesení č. 115/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

so uh la sí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2006/2008/CV k pozemku p.č.
1606/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Litvínov v k.ú. Lom u Mostu zapsaného na LV č. 671 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikací č. III/0139 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch oprávněného: TRANSFER TECHNOLOGIÍ a.s., Vrchlického 366, Lom u
Mostu, PSČ 435 11, IČ: 61326411, zastoupeného Ing. Jaromírem Drenčkem. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Odvodňovací potrubí v k.ú. Lom u Mostu“, jakož i vstup
(vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 1316-144/2007 ze dne 3.12.2007, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za
jednorázovou úhradu v částce 2.380,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 3.10.2007.

B)

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

72.
Usnesení č. 116/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4003/2008/LN k pozemku p.č.
790/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Vršovice v k.ú. Vršovice u Loun zapsaného na LV č. 298 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2462 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ:
27232425, zastoupeného Ing. Pavlem Šmakalem, vedoucí oddělení dokumentace Louny.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Vršovice-kabel NN pro 6 zahrad, č. IV-12-4003477“, jakož
i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 203-522/2007 ze dne 29.11.2007, který je
nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19%
DPH za jednorázovou úhradu v částce 4.760,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 14.9.2007.

B)

zmo cňuje
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.

73.
Usnesení č. 117/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

so uh la sí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6001/2008/UL k pozemku p.č.
4323/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Teplice v k.ú. Teplice zapsaného na LV č. 8001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. II/254 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ:
27232425, zastoupeného Davidem Bezděčným, vedoucí oddělení dokumentace Děčín.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „TP unifikace-náhrada za TS jatka ( č.st. IE-12-4000361)“,
jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 3830-130/2006 ze dne 28.11.2006, který
je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19%
DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.428,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 30.8.2007.

B)

zmo cňuje
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.

74.
Usnesení č. 118/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6005/2008/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 a dále
k pozemku p.č. 924/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Ústí nad Labem v k.ú. Předlice zapsaného na LV č. 641 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. II/253 na těchto
pozemcích umístěných ve prospěch oprávněného: ČR-Ministerstvo dopravy Praha
zastoupeného společností Kapsch TrafficCom Construction & Realization spol. s r.o.
Praha v zastoupení 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
„SO 402 kabelová přípojka NN pro rozvaděč portálu elektronického mýta na dálnici D870,49 km“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 631-60/2007 ze dne
27.8.2007 a č. 635-60/2007 ze dne 18.9.2007, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu
v částce 30.702,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
27.2.2008.

B)

zmo cňuje
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.
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75.
Usnesení č. 119/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1006/2008/DC
k pozemku p.č. 564/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Krásná Lípa v k.ú. Kyjov u Krásné Lípy zapsaného na LV
č. 1179 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci
č. III/2653 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 Inženýring Děčín. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Kyjov, p.p.č. 12, vedení 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)

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

76.
Usnesení č. 120/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3036/2008/LT
k pozemku p.č. 271/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Píšťany v k.ú. Píšťany zapsaného na LV č. 140 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24714 a dále
k pozemku p.č. 1364/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Žalhostice v k.ú. Žalhostice zapsaného na LV č. 525 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24714 na těchto pozemcích umístěných 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 „Píšťanyrekonstrukce 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%.
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B)

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

77.
Usnesení č. 121/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3029/2008/LT
k pozemku p.č. 535 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Lhotka nad Labem v k.ú. Lhotka nad Labem zapsaného na
LV č. 186 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. II/24713 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
„Malé Žernoseky-kabelizace 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)

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

78.
Usnesení č. 122/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3039/2008/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/00817 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425, zastoupeného Jaroslavem Soukupem, vedoucí oddělení
Inženýring Louny. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „IV-12-4004757-Lovosice-NN TS
kabel pro p.p.č. 543, 545, 542/1, 547/2“ 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%.
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B)

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

79.
Usnesení č. 123/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6027/2008/UL
k pozemku p.č. 4323/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Teplice v k.ú. Teplice zapsaného na LV č. 8001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. II/254 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 „TP-Denisova, ubytovna-přípojka kab. NN (č. st. IV-124005048)“ 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)

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

80.
Usnesení č. 124/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3040/2008/LT
k pozemku p.č. 1272/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Vchynice v k.ú. Vchynice zapsaného na LV č. 136 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na tomto pozemku umístěném ve prospěch
budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, IČ: 27232425 a budoucího
investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o., Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, PSČ
145 05, IČ: 65993390, zastoupeného Evou Kubešovou, vedoucí oddělení majetkoprávního
Závodu Praha. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „D8-stavby 0805 B, stavební objekt č.
310.1“ 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%.
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B)

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

81.
Usnesení č. 125/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3041/2008/LT
k pozemku p.č. 1272/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Vchynice v k.ú. Vchynice zapsaného na LV č. 136 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na tomto pozemku umístěném ve prospěch
budoucího oprávněného: Obec Vchynice, IČ: 00554847 a budoucího investora:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, PSČ 145 05, IČ:
65993390 zastoupeného Evou Kubešovou, vedoucí oddělení majetkoprávního Závodu Praha.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „D8-stavby 0805 B, stavební objekt č. 310.5 a 310.10“ 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)

zmo cňuje
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. 126/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6049/2007/UL
k pozemku p.č. 3569 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Krupka v k.ú. Krupka zapsaného na LV č. 2856 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. II/253 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: SČP Net, s.r.o., Ústí nad Labem v zastoupení
společnosti Severočeská plynárenská a.s., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ:
49903209, zastoupeného Václavem Šťástkou a Ing. Bohumilem Pokorným. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Krupka-ul. Bohosudovská, NTL plynovodní přípojka pro
č.p. 125 (ul. U Plovárny)“ 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)

zmo cňuje
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. 127/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6050/2007/UL
k pozemku p.č. 243 a 248 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Suché v k.ú. Suché zapsaných na LV č. 330 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25343 a III/25352 na těchto
pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Telefónica O2 Czech
Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Prah 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 „TP-Suché,
výpověď ČEZ, ÚPS obnova“ 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)

zmo cňuje
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. 128/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6025/2008/UL
k pozemku p.č. 281/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Chlumec v k.ú. Chlumec u Chabařovic zapsaného na LV č. 364 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/01321 na
tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Telefónica O2 Czech
Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle, PSČ 140 22, IČ: 60193336,
zastoupeného Miroslavem Možným. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „0068/08 Chlumec, 140
b.j. ÚPS“ 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)

zmo cňuje
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. 129/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1007/2008/DC
k pozemku p.č. 17 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Rybniště v k.ú. Rybniště zapsaného na LV č. 277 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. II/263 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Josef Slavík, Dlouhá 711, Rumburk, PSČ 408 01.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Vodovodní přípojka pro rodinný dům s provozovnou na
p.p.č. 51/5 k.ú. Rybniště“ 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)

zmo cňuje
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. 130/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3037/2008/LT
k pozemku p.č. 742/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
menší chráněné území, obec Mnetěš v k.ú. Mnetěš zapsaného na LV č. 660 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24626 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Tomáš Rous, Tereza Šašková,
Mnetěš 126, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01, Dobrovského 22, Praha 7, PSČ 170 00.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Mnetěš-novostavba RD na p.p.č. 319/2, vodovodní,
plynovodní, kanalizační přípojka, přípojka 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%.
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B)

zmo cňuje
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. 131/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3038/2008/LT
k pozemku p.č. 766 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Chotěšov v k.ú. Chotěšov u Vrbičan zapsaného na LV č. 640 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23757 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Jana Dědečková, Stránského
1986/21, Litoměřice, PSČ 412 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Chotěšov-přípojka plynu
pro dům čp. 131, Nádražní ulice“ 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)

zmo cňuje
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. 132/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6026/2008/UL
k pozemku p.č. 434/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Bystřany v k.ú. Bystřany zapsaného na LV č. 775 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25337 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 „TP-Bystřany-připojení 3 RD-vedení
VN-(IV-12-4004982)“ 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)

zmo cňuje
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. 133/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1008/2008/DC
k pozemku p.č. 2924 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Rumburk v k.ú. Rumburk zapsaného na LV č. 2667 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. II/263
na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Tesco Stores ČR a.s.,
Vršovická 1527/3b, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 45308314, zastoupeného Ing. Miroslavem
Frimlem a Ing. Davidem Nekovářem. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „SupermarketTesco-Rumburk (kanalizace splašková-plynovodní a vodovodní přípojka, kabel VO a
přípojka slaboproudu)“ 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)

zmo cňuje
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. 134/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1011/2008/DC
k pozemku p.č. 2542/1 a 1160 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Česká Kamenice v k.ú. Česká Kamenice a Dolní
Kamenice zapsaných na LV č. 34 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Děčín a komunikaci č. II/263 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch
budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ
27232425, zastoupeného Ing. Milošem Nedbalem, vedoucí oddělení Inženýrink Děčín.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Česká Kamenice, Huníkov-rekonstrukce sítě NN“ jakož i
vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno
DPH ve výši 19%.
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B)

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

91.
Usnesení č. 135/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2013/2008/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-výstavba kanalizace-1. etapa“ jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno
DPH ve výši 19%.

B)

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

92.
Usnesení č. 136/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2014/2008/CV
k pozemku p.č. 999/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Údlice v k.ú. Přečaply zapsaného na LV č. 581 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/00728 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Údlice, Náměstí čp. 12, Údlice, PSČ
431 41, IČ: 00262153, zastoupeného Ing. Milošem Pavlíkem, starostou. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Přečaply-výstavba kanalizace“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.
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B)

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

93.
Usnesení č. 137/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2015/2008/CV
k pozemku p.č. 400/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Korozluky v k.ú. Korozluky zapsaného na LV č. 90 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/2507 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Korozluky, Korozluky 20, pošta
Most, PSČ 434 01, IČ: 00265993, zastoupeného Dimitrijem Sklenkou, starostou. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Rozšíření VO v obci Korozluky“ 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)

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

94.
Usnesení č. 138/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4021/2008/LN
k pozemku p.č. 294/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Chlumčany v k.ú. Vlčí u Chlumčan zapsaného na LV č. 417 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/00725a 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. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Chlumčany-Vlčí-rekonstrukce
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%.
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B)

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

95.
Usnesení č. 139/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4022/2008/LN
k pozemku p.č. 958/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Peruc v k.ú. Peruc zapsaného na LV č. 625 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/237 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Městys Peruc, Oldřichova 49, Peruc, PSČ 439 07, IČ:
00265331, zastoupeného Antonínem Lancem, starostou. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Peruc-kanalizace II. etapa“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9.
2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zmo cňuje
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.

96.
Usnesení č. 140/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4019/2008/LN
k pozemku p.č 650/21 a 659 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Letov v k.ú. Letov zapsaných na LV č. 983 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22110 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 věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Letov-rekonstrukce části sítě NN u
čp. 57 (č. stavby: IE-12-4001757)“ 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)

zmo cňuje
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. 141/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4026/2008/LN
k pozemku p.č. 560 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Zbrašín v k.ú. Hořany u Zbrašína zapsaného na LV č. 405 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22937 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Zbrašín, Zbrašín 23, Louny, PSČ
440 01, IČ: 556491, zastoupeného Radkem Tarabou, starostou. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Hořany-VO a MR, č.z. 40371“ 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)

zmo cňuje
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.

98.
Usnesení č. 142/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3014/2007/LT k pozemku p.č. 665
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Keblice v k.ú.
Keblice zapsaného na LV č. 566 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24712 na tomto pozemku umístěném ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425,
zastoupeného Davidem Bezděčným, vedoucí oddělení dokumentace Děčín. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „LT, Keblice-NN přip. p.p.č. 90/1, IV-12-4002823“, jakož i vstup (vjezd)
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 184-11/2007 ze dne 24.8.2007, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za
jednorázovou úhradu v částce 1.190,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 12.2.2007.
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B)

zmo cňuje
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.

99.
Usnesení č. 143/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4023/2008/LN
k pozemku p.č. 173 a 593/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Krásný Dvůr v k.ú. Krásný Dvůr zapsaných na LV č. 267 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/2247 a III/22113 na
těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Krásný Dvůr,
Krásný Dvůr 117, Krásný Dvůr, PSČ 439 72, IČ 00265071, zastoupeného Mgr. Františkem
Kunou, starostou. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rozšíření veřejného osvětlení Obec
Krásný Dvůr“ 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)

zmo cňuje
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. 144/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2007/2008/CV k pozemku p.č. 30 a
77 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Rokle
v k.ú. Rokle zapsaných na LV č. 318 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22426 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425,
zastoupeného Ing. Pavlem Šmakalem, vedoucí oddělení dokumentace. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Rokle-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. 504-827/2006 ze dne 28.5.2007, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou
úhradu v částce 1.011,50 Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu
ze dne 12.3.2008.
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B)

zmo cňuje
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.

101.
Usnesení č. 145/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2008/2008/CV k pozemku p.č.
1104/3 a 1112/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Blatno a Rokle v k.ú. Blatno zapsaných na LV č. 545 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2521 na těchto pozemcích
umístěných ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ
405 02, IČ: 27232425, zastoupeného Ing. Pavlem Šmakalem, vedoucí oddělení dokumentace.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Blatno-rekonstrukce vedení NN a VO“, jakož i vstup
(vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 191-474/2006 ze dne 21.5.2007, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za
jednorázovou úhradu v částce 68.484,50 Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 14.3.2008.

B)

zmo cňuje
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.

102.
Usnesení č. 146/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4020/2008/LN
k pozemku p.č. 601/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Pšov v k.ú. Pšov u Podbořan zapsaného na LV č. 47 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. II/226 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 „Pšov 2, kabel NN, Výchovný ústav
pro mládež č.stavby: IV-12-4005158“ 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)

zmo cňuje
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. 147/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4024/2008/LN
k pozemku p.č. 1085/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Hříškov v k.ú. Hříškov zapsaného na LV č. 452 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/23739 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405
02, IČ 27232425, zastoupeného Jaroslavem Soukupem, vedoucí oddělení Inženýrink Louny.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Hvížďalka-kabely NN a vedení AES, č.stavby: IV-124003962 a IE-12-4001319“ 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)

zmo cňuje
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. 148/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4025/2008/LN
k pozemku p.č. 560 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Zbrašín v k.ú. Hořany u Zbrašína zapsaného na LV č. 405 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22937 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 „Hořany-kabelizace NN, č. IE-124001476“ 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%.

83

B)

zmo cňuje
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. 149/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4016/2008/LN
k pozemku p.č. 5085 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Louny v k.ú. Louny zapsaného na LV č. 2798 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/25013 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny, PSČ 440 23,
IČ 265209, zastoupeného Ing. Janem Kernerem, starostou. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Louny-park Benátky-osvětlení přechodu pro chodce“ 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)

zmo cňuje
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. 150/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2018/2008/CV
k pozemku p.č. 999/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Údlice v k.ú. Přečaply zapsaného na LV č. 581 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/00728 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Údlice, Náměstí čp. 12, Údlice, PSČ
431 41, IČ 00262153, zastoupeného Ing. Milošem Pavlíkem, starostou. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Přečaply-výstavba dešťové kanalizace“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.
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B)

zmo cňuje
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. 151/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/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 budoucího oprávněného: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, Praha 4-Michle, PSČ 140 22, IČ 60193336, zastoupeného Miroslavem Možným.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Březenec-veřejná komunikační síť, 10 RD 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)

zmo cňuje
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. 152/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2017/2008/CV
k pozemku p.č. 800 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Málkov v k.ú. Málkov u Chomutova zapsaného na LV č. 374 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22321 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: VLTAVA-Bohemia Group
s.r.o., Ječná 547/15, Praha 2-Nové Město, PSČ 120 00, IČ 27563731, zastoupeného Ing.
Valriyem Potiyevským, jednatel společnosti. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Málkov,
obytná lokalita-kanalizace a inženýrské sítě“ 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)

zmo cňuje
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. 153/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6028/2008/UL
k pozemku p.č. 1653/3, 1665/30 a 1665/55 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Chabařovice v k.ú. Chabařovice zapsaných na LV č. 689 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č.
III/25350 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího 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 „UL-Roudníky
(UL) ÚPS, obnova“ 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)

zmo cňuje
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. 154/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1012/2008/DC
k pozemku p.č. 2927/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Rumburk v k.ú. Rumburk zapsaného na LV č. 2667 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. II/266 na
tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: SČP Net, s.r.o., Ústí nad
Labem v zastoupení společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno,
PSČ 657 02, IČ 27935311, zastoupeného Karlem Hnízdilem a Ing. Vladimírem Pavlem.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Přeložka plynovodu na tř. 9 května-Rumburkprodloužení kmenové stoky A1“ 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)

zmo cňuje
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. 155/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3034/2008/LT
k pozemku p.č. 1403/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Libochovany v k.ú. Libochovany zapsaného na LV č. 178 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
II/261 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: TARMAC CZ
a.s., Rumjancevova 3, Liberec, PSČ 460 01, IČ 27096670, zastoupeného Ing. Vladimírem
Hermanem a Ing. Jitkou Knýřovou. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Libochovanykamenolom Libochovany-expedice, umístění inženýrských sítí, dešťová kanalizace“
jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě
bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zmo cňuje
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. 156/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3015/2008/LT
k pozemku p.č. 586/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Třebívlice v k.ú. Třebívlice zapsaného na LV č. 265 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2465 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Zámecké vinařství Třebívlice s.r.o.,
Mlýnská 59, Třebívlice, PSČ 411 15, IČ 27284735, zastoupeného Evou Dienstlovou,
jednatelka společnosti. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Třebívlice-Multikulturní vinařské
centrum-oblast Třebívlice-napojení na IS“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.
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B)

zmo cňuje
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. 157/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3044/2008/LT
k pozemku p.č. 2565/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Třebenice v k.ú. Třebenice zapsaného na LV č. 1249 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/23760 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
„Třebenice-NN posílení Nový mlýn čp. 146“ 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)

zmo cňuje
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. 158/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3046/2008/LT
k pozemku p.č. 271/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Píšťany v k.ú. Píšťany zapsaného na LV č. 140 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24714 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-12-4003298-Píšťany-NN posílení p.p.č. 98/10“ 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)

zmo cňuje
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. 159/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3047/2008/LT
k pozemku p.č. 819 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Třebušín v k.ú. Třebušín zapsaného na LV č. 832 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/26015 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-12-4004507-LT, Třebušín-kNN připojení st.p.č. 68“ 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)

zmo cňuje
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. 160/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3048/2008/LT
k pozemku p.č. 275/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Terezín v k.ú. Nové Kopisty zapsaného na LV č. 587 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2474 a dále
k pozemku p.č. 600 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Terezín v k.ú. Terezín zapsaného na LV č. 247 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2474 na těchto pozemcích umístěných
ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ
405 02, IČ 27232425, zastoupeného Jaroslavem Soukupem, vedoucí oddělení Inženýrink
Louny. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „IV-12-4004666-LT, Terezín, Kréta-kabelová
přípojka NN p.p.č. 155/1“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
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dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9.
2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.
B)

zmo cňuje
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. 161/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3049/2008/LT
k pozemku p.č. 1114 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Levín v k.ú. Levín u Litoměřic zapsaného na LV č. 257 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/240 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
„IP-12-4001008-LT, Levín-Horní Vysoké kNN přip. p.p.č. 940, Roman Příhoda“ 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)

zmo cňuje
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. 162/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1013/2008/DC
k pozemku p.č. 1239/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Benešov nad Ploučnicí v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
zapsaného na LV č. 448 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
a komunikaci č. III/26223 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425,
zastoupeného Ing. Milošem Nedbalem, vedoucí oddělení Inženýrink Děčín. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Kabelové vedení NN – Benešov nad Ploučnicí-Děčínská 27,
p. Zíval“ 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
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Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě
bude připočteno DPH ve výši 19%.
B)

zmo cňuje
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. 163/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6031/2008/UL
k pozemku p.č. 25/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupeň, obec Čeřeniště v k.ú.
Čeřeniště zapsaného na LV č. 229 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/24719 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405
02, IČ 27232425, zastoupeného Ing. Milošem Nedbalem, vedoucí oddělení Inženýrink Děčín.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „UL-Čeřeniště-nová OM p.p.č. 606/3 p. Terč D. (IV-124004010)“ 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)

zmo cňuje
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.

120.
Usnesení č. 164/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6029/2008/UL
k pozemku p.č. 1600/1, 1665/30, 1665/55, 1665/56 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Chabařovice v k.ú. Chabařovice zapsaných na LV
č. 689 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikaci č. III/25350 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425,
zastoupeného Ing. Milošem Nedbalem, vedoucí oddělení Inženýrink Děčín. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „UL-Chabařovice Jihozápadní obchvat-Přeložka
Chabařovice-Nádražní ulice (EP-12-4001022)“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
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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)

zmo cňuje
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. 165/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6030/2008/UL
k pozemku p.č. 510/1 a 510/11 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Dubí v k.ú. Dubí-Pozorka zapsaných na LV č. 376 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/25345 a dále
k pozemku p.č. 577/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Novosedlice v k.ú. Novosedlice zapsaného na LV č. 786 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/25345 na těchto
pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425, zastoupeného Ing. Milošem Nedbalem, vedoucí
oddělení Inženýrink Děčín. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Novosedlice-unif. TS
Křižovatka-TS Scheinerova (IE-12-4001692)“ 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)

zmo cňuje
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.

122.
Usnesení č. 166/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6032/2008/UL
k pozemku p.č. 37/1, 37/6 a 37/7 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Malé Březno v k.ú. Malé Březno nad
Labem zapsaných na LV č. 210 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. II/261 na těchto pozemcích umístěných ve
prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405
02, IČ 27232425, zastoupeného Ing. Milošem Nedbalem, vedoucí oddělení Inženýrink Děčín.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
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a provozování vedení pro akci „UL-Malé Březno-přípojka NN pro p.p.č. 94-Darina
Kořánová (IV-12-4005298)“ 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)

zmo cňuje
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.

123.
Usnesení č. 167/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3050/2008/LT
k pozemku p.č. 615/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
menší chráněné území, obec Straškov-Vodochody v k.ú. Straškov zapsaného na LV č. 708 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24037 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Lenka
Jersáková, Straškov 186, Straškov-Vodochody, PSČ 411 84. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Straškov-zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro RD na p.p.č. 69“ 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)

zmo cňuje
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.

124.
Usnesení č. 168/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3043/2008/LT
k pozemku p.č. 643 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Polepy v k.ú. Hrušovany zapsaného na LV č. 594 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/240 na tomto pozemku umístěném
ve prospěch budoucího oprávněného: Petr Šuma, Dvojdomí 612/4, Ústí nad Labem, PSČ
400 07. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Hrušovany-vodovodní a kanalizační přípojka pro
RD na p.p.č. 69“ 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
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schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002,
k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.
B)

zmo cňuje
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. 169/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3045/2008/LT
k pozemku p.č. 765/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Žitnice v k.ú. Pohořany zapsaného na LV č. 170 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/25847 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Václav
Musil, Topolčianská 10, Litoměřice, PSČ 412 01. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Pohořany-RD na p.p.č. 6/6, STL plynovodní 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)

zmo cňuje
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. 170/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so u h la s í
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2021/2008/CV
k pozemku p.č. 697/10 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Mariánské Radčice v k.ú. Mariánské Radčice zapsaného na LV č. 70 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/2564 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Helena Burianová, Luční 315,
Litvínov-Janov, PSČ 435 42. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Vodovodní přípojka pro
RD na p.p.č. 15/2, Mariánské Radčice“, 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)

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

127.
Usnesení č. 171/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/104R/2008 bod A) ze dne
13. 2. 2008, a to takto:
-

pozemek: p. p. č. 547/3 o výměře 32 m2 , druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,

se ruší a nahrazuje se
-

pozemek: p. p. č. 547/8 o výměře 82022 m2 , druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,

128.
Usnesení č. 172/112R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby
„I/13 – křižovatka Vernéřov“ ( dále jen smlouva) dle přílohy č. 18 tohoto usnesení.

B)

ukládá
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. 5. 2008

Usnesení č. 173/112R/2008
Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Dětský
domov a ZŠ praktická Duchcov - výměna oken“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z hodla
1. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o výzvě
k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Dětský domov
a ZŠ praktická Duchcov – výměna oken“. Práce budou provedeny na základě projektové
dokumentace.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti s těmito dílčími kritérii a váhami: celková
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nabídková cena v Kč včetně DPH - 90%, termín plnění od převzetí staveniště v týdnech 5%, poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců - 5 %.
3. o rozsahu požadované kvalifikace:
- základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst. 1 zákona, s tím že prokázání písmen a) až i) doloží zájemce čestným
prohlášením;
- profesní kvalifikační předpoklady:
- podle § 54 písm. a) zákona, s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má – li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů, v originále
nebo úředně ověřené kopii
- podle § 54 písm. b) zákona zájemce doloží předložením dokladu o oprávnění
k podnikání, podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
ne starší 90 dnů, v originále nebo úředně ověřené kopii
4. o pověření interní hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona)
5. o zaslání výzev těmto dodavatelům:
1) JOEL s. r. o., Obchodní 3, 434 01 Most-Velebudice, IČ: 25019171
2) HAVI s. r. o., Novosedlická 2888, 415 01 Teplice, IČ: 40232981
3) ABS - stavební společnost s. r. o., Teplická předměstí 4/2, 418 01 Bílina, IČ: 44564139
B) jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4. Ing. Zdeněk Teufl, investiční odbor
5. Ing. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Vitalij Černecký, investiční odbor
5. Mgr. Ludislava Poupalová, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
C)

uk ládá
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce a předložit výsledek vyhodnocení s doporučením
na přidělení této veřejné zakázky.
Termín: 30. 6. 2008

Usnesení č. 174/112R/2008
Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „SOŠ a
VOŠ obalové techniky Štětí, ul. Pivovarská 594 – výměna oken“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z hodla
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 „SOŠ a VOŠ
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obalové techniky Štětí, ul. Pivovarská – výměna oken“. Práce budou provedeny na
základě projektové dokumentace zpracované firmou Ctibor Žežulka – ZEFRAPROJEKT,
Ústí n.L.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti s těmito dílčími kritérii a váhami: celková
nabídková cena v Kč včetně DPH - 90%, termín plnění od převzetí staveniště v týdnech 5%, poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců - 5 %.
3. o rozsahu požadované kvalifikace:
- základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst. 1 zákona, s tím že prokázání písmen a) až i) doloží zájemce čestným
prohlášením;
- profesní kvalifikační předpoklady:
- podle § 54 písm. a) zákona, s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má – li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů, v originále
nebo úředně ověřené kopii
- podle § 54 písm. b) zákona zájemce doloží předložením dokladu o oprávnění
k podnikání, podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
ne starší 90 dnů, v originále nebo úředně ověřené kopii
4. o pověření interní hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona)
5. o zaslání výzev těmto dodavatelům:
1) Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881
2) North stav a. s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25045997
3) STAVBY KÜHN s. r. o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1, IČ: 63144719
B) jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1.
Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2.
Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3.
Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4.
Ing. Zdeněk Teufl, investiční odbor
5.
Ing. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1.
Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2.
Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3.
Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4.
Vitalij Černecký, investiční odbor
5.
Mgr. Ludislava Poupalová, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
C)

uk ládá
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce a předložit výsledek vyhodnocení s doporučením
na přidělení této veřejné zakázky.
Termín: 30. 6. 2008

Usnesení č. 175/112R/2008
Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Domov
důchodců Dubí – výměna výplní otvorů“
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A ) ro zho d la
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 „Domov
důchodců Dubí – výměna výplní otvorů“. Práce budou provedeny na základě projektové
dokumentace zpracované firmou ABS - stavební společnost s. r. o., Bílina.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti s těmito dílčími kritérii a váhami: celková
nabídková cena v Kč včetně DPH - 90%, termín plnění od převzetí staveniště v týdnech 5%, poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců - 5 %.
3. o rozsahu požadované kvalifikace:
- základní kvalifikační předpoklady:
- podle § 53 odst. 1 zákona, s tím že prokázání písmen a) až i) doloží zájemce čestným
prohlášením;
- profesní kvalifikační předpoklady:
- podle § 54 písm. a) zákona, s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má – li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů, v originále
nebo úředně ověřené kopii
- podle § 54 písm. b) zákona zájemce doloží předložením dokladu o oprávnění k podnikání,
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dnů,
v originále nebo úředně ověřené kopii
4. o pověření interní hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona)
5. o zaslání výzev těmto dodavatelům:
1) ABS - stavební společnost s. r. o., Teplická předměstí 4/2, 418 01 Bílina, IČ: 44564139
2) Speciální stavby Most spol. s r. o., J. Suka 261, PO BOX č. 26, 434 01 Most, IČ:
41327225
3) Stavební a obchodní společnost Most, spol. s r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice, IČ:
25014111
B) jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1.
Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2.
Ing. René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje
3.
Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
4.
Ing. Zdeněk Teufl, investiční odbor
5.
Ing. 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. Vitalij Černecký, investiční odbor
5. Ing. Jitka Pémová, vedoucí oddělení sociálně zdravotní péče
C) uk ládá
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce a předložit výsledek vyhodnocení s doporučením
na přidělení této veřejné zakázky.
Termín: 30. 6. 2008
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Usnesení č. 176/112R/2008
Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na
stavební práce „SOU Podbořany - realizace úspor energie - výměna oken“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona a podle ustanovení § 25 písm. b) a
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o výzvě
k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na
stavební práce „SOU Podbořany – realizace úspor energie – výměna oken“ zpracován
v „Energetickém auditu“ vypracovaném Ing.Pavlem Novákem , Středisko pro úspory
energie Polerady ve 12/2003, aktualizace 04/2008.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a
váhami: celková nabídková cena v Kč včetně DPH 90%, termín plnění od převzetí
staveniště v týdnech 5%, poskytované záruky na celé dílo v měsících ode dne předání
a převzetí akce, nejvýše však 60 měsíců 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů ve zjednodušeném podlimitním
řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
– dle § 53 odst. 1 písmene a) a b) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
– dle § 53 odst. 1 písmene c), d), e) f), g), h), i) zákona uchazeč doloží čestným prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady
– dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
– dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
§ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 1 mil. Kč
- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že uchazeč doloží čestné prohlášení o výši
obratu za předcházející tři účetní období, s tím že obrat za každé předcházející účetní
období v oblasti stavebních prací bude min.ve výši 30 mil. Kč bez DPH.
§ technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písmene a) zákona s tím, že uchazeč uvede realizované zakázky
v posledních 5 letech (2003-2007), a to pouze v objemu vyšším jak 8 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby pozemního stavitelství a nejméně tři osvědčení objednatelů o
řádném plnění těchto zakázek
- dle § 56 odst. 3 písmene c) zákona, s tím, že uchazeč doloží kopii maturitního
vysvědčení ze střední školy stavebního směru, nebo kopii diplomu z vysoké školy, obor
pozemní stavitelství, nebo kopii osvědčení autorizovaného technika, inženýra nebo
stavitele v oboru pozemního stavitelství vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.,
v platném znění.
4. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
5. O zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:
1)
2)

ABC Chomutov spol. s r. o., Škroupova 1059, 430 01 Chomutov. IČ: 44566760
AMP Chomutov a.s., Pražská ul. 720, 430 01 Chomutov, IČ: 25402188
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3)
4)
5)

FRK s. r. o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČ: 61324817
JOEL s. r. o., Obchodní 3, 434 01 Most-Velebudice, IČ: 25019171
Šilhánek a syn, a. s. , Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278

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. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Ing. Slavíček, investiční odbor
6. PaeDr. Ladislav Grössl, ředitel PO
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1.
Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2.
Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3.
Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Mgr. Ludislava Poupalová, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Ing. Zdeněk Teufl , investiční odbor
6. Ing. Vladimír Vopat, zástupce PO
7. zástupce KHK
C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 7. 2008
Usnesení č. 177/112R/2008
Výzva 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)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona a podle ustanovení § 25 písm. b) a
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o výzvě
k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na
stavební práce „Střední lesnická a Střední odborná škola sociální, Šluknov- výměna
oken a fasáda“ práce budou provedeny na základě projektové dokumentace
zpracované projektovou kanceláří Ing. Milana Zezulky pro p. o. Střední lesnická
škola a Střední odborná škola sociální Šluknov.
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a
váhami: celková nabídková cena v Kč včetně DPH 90%, termín plnění od předání
staveniště v týdnech 5%, poskytované záruky na celé dílo v měsících ode dne předání
a převzetí akce, nejvýše však 60 měsíců 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů ve zjednodušeném podlimitním
řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
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– dle § 53 odst. 1 písmene a) a b) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
– dle § 53 odst. 1 písmene c), d), e) f), g), h), i) zákona uchazeč doloží čestným prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady
– dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
– dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
§ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 1 mil. Kč
- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že uchazeč doloží čestné prohlášení o výši
obratu za předcházející tři účetní období, s tím že obrat za každé předcházející účetní
období v oblasti stavebních prací bude min.ve výši 30 mil. Kč bez DPH.
§ technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písmene a) zákona s tím, že uchazeč uvede realizované zakázky
v posledních 5 letech (2003-2007), a to pouze v objemu vyšším jak 10 mil. Kč bez DPH
se zaměřením na stavby pozemního stavitelství a nejméně tři osvědčení objednatelů o
řádném plnění těchto zakázek
- dle § 56 odst. 3 písmene c) zákona, s tím, že uchazeč doloží kopii maturitního
vysvědčení ze střední školy stavebního směru, nebo kopii diplomu z vysoké školy, obor
pozemní stavitelství, nebo kopii osvědčení autorizovaného technika, inženýra nebo
stavitele v oboru pozemního stavitelství vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.,
v platném znění.
4. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
5. O zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:
1)
2)
3)
4)
5)
B)

Děčínský stavební podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín II, IČ: 47781483
HERKUL a.s., Mostecká čp. 85, 434 01 Most – Vtelno, IČ: 25004638
INSKY spol. s r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 00671533
North stav a.s., Jateční 47, čp. 3377, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25045997
STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, IČ: 43222323, DIČ: CZ43222323

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. Martin Strakoš, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Ing. Zdeněk Halama, investiční odbor
6. Mgr. Bc. Rudolf Sochor, ředitel PO
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1.
Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2.
Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3.
Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Mgr. Ludislava Poupalová, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
5. Vitalij Černecký, investiční odbor
6. Ing. Igor Hluchý, zástupce PO
7. zástupce KHK
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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. 7. 2008
Usnesení č. 178/112R/2008
Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „REKO
mostu ev.č.22538-01 Hradiště“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona a podle ustanovení § 28 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) o zadání užšího řízení, a to
s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné
zakázky na stavební práce „REKO mostu ev.č. 22538-01 Hradiště“ v rozsahu dle PD
zpracované firmou Valbek s.r.o. , Děčínská 717/21, 400 01 Ústí nad Labem.
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 včetně DPH váha 75%, doba úplné uzavírky
silničního provozu v týdnech váha 10%, termín plnění od předání staveniště v týdnech
váha 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však ve výši
0,1 % z celkové nabídkové ceny včetně DPH váha 5%, délka poskytované záruky
v měsících, nejvýše však 60 měsíců váha 5 %.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z evidence
Rejstříku trestů
- dle § 53 odst. 1 písmena c) až i) zákona zájemce doloží čestným prohlášením;
§ profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
§ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 10 mil. Kč
- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona s tím, že zájemce doloží čestné prohlášení o výši
obratu a výši obratu ze stavební činnosti za každé z předcházejících tří účetních období
s tím, že obrat za každé z předcházejících účetních období v oblasti stavebních prací
bude min. ve výši 50 mil. Kč bez DPH;
§ technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že zájemce uvede seznam realizovaných zakázek
v posledních 5 letech (2003-2007), a to pouze v objemu vyšším jak 20 mil. Kč bez DPH se
zaměřením na stavby mostů a pozemních komunikací, a nejméně 3 osvědčení objednatelů
o řádném plnění těchto zakázek
- dle § 56 odst. 3 písmene c) zákona, s tím, že zájemce doloží kopii maturitního vysvědčení
ze střední školy stavebního směru, nebo kopii diplomu z vysoké školy, obor konstrukce a
dopravní stavby, nebo kopii osvědčení autorizovaného technika, inženýra nebo stavitele
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v oborech dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce vydaného ČKAIT podle
zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.
4. O stanovení objektivních kritérií dle § 61 zákona pro výběr omezeného počtu
zájemců, a to podle doložené celkové výše obratu v oblasti stavebních prací za
předchozí tři účetní období a podle doložených osvědčení objednatelů o řádném
plnění realizovaných zakázek se zaměřením na stavby mostů a pozemních
komunikací.
5. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle §
71 odst. 3).
6. 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. Ing. Ladislav Slavíček, investiční odbor
6. Ing. Vladimír Macholda, ředitel SÚS ÚK
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1.
Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
2.
Ing. Pavel Kouda, člen Rady Ústeckého kraje
3.
Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4.
Ing. Petr Michálek, odbor dopravy a silničního hospodářství
5.
Ivana Baierová, investiční odbor
6.
Jaroslav Tačner, technický náměstek SÚS ÚK
7.
zástupce KHK

C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení
veřejné zakázky zájemci, jehož nabídka byla vyhodnocena podle základního hodnotícího
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 8. 2008
Usnesení č. 179/112R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Gymnázium Bílina – sportovní areál“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

b e re na v ědo mí
záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Gymnázium Bílina sportovní areál“.

B)

ro z hod la
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Gymnázium Bílina sportovní areál“ dodavateli KOMASTAV DS s. r. o.,
Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25476696, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 4 980 314,00 Kč bez DPH, 5 926 573,60 Kč s DPH
Termín plnění: 13 týdnů
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Poskytované záruky: 60 měsíců
C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy.
Termín: 15. 6. 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. 6. 2008
Usnesení č. 180/112R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné
zakázky na služby „REKO mostu evidenční č. 22535-2 Zálužice“ PD a IČ
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

b e re na v ědo mí
1.
Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „REKO mostu
evidenční č. 22535-2 Zálužice“ PD a IČ
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „REKO mostu
evidenční č. 22535-2 Zálužice“ PD a IČ.

B)

ro z hod la
1. Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen “zákon“), nevyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení,
žádného uchazeče.
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky „REKO mostu
evidenční č. 22535-2 Zálužice“ PD a IČ uchazeči ARTECH spol. s r. o., Stroupežnického
1370, 400 01 Ústí nad Labem, kontaktní adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov, IČ:
25024671, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 2 430 000,00 Kč bez DPH, 2 891 700,00 Kč včetně DPH
Celková doba realizace: 38 týdnů
Výše smluvní pokuty při nesplnění termínu: 0,1 % z nabídkové ceny včetně DPH

C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy.
Termín: 30. 6. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 6. 2008
Usnesení č. 181/112R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné
zakázky na služby „Depozitář SVK Ústí n.L., Evropská knihovna“ PD a IČ
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

b e re na v ědo mí
1.
Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Depozitář SVK
Ústí n.L., Evropská knihovna“ PD a IČ
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Depozitář SVK
Ústí n.L., Evropská knihovna“ PD a IČ

B)

ro z hod la
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.
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky „Depozitář
SVK Ústí n.L., Evropská knihovna“ PD a IČ uchazeči Projekční kancelář AGN s. r. o.,
Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 18383041, DIČ: CZ18383041, a to za
podmínek:
Celková nabídková cena: 4 974 200,00 0 Kč včetně DPH
Doba realizace výstavby: 46 týdnů
Výše smluvní pokuty: 0,1% za každý den prodlení

C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy.
Termín: 30. 6. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 6. 2008
Usnesení č. 182/112R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné
zakázky na služby „REKO II/262 , II/265, II/266 a II/267 Děčín-Starý Šachov ,Krásná LípaVelký Šenov, Rumburk-Lipová, Severní/Lobendava-Dolní Poustevna“ PD a IČ
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

b e re na v ědo mí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce úseku
REKO II/262 , II/265, II/266 a II/267 Děčín-Starý Šachov ,Krásná Lípa-Velký Šenov,
Rumburk-Lipová, Severní/Lobendava-Dolní Poustevna“ PD a IČ
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „REKO II/262 ,
II/265, II/266 a II/267 Děčín-Starý Šachov ,Krásná Lípa-Velký Šenov, RumburkLipová, Severní/Lobendava-Dolní Poustevna“ PD a IČ

B)

ro z hod la
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.
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce
úseku D8 REKO II/262 , II/265, II/266 a II/267 Děčín-Starý Šachov ,Krásná Lípa-Velký
Šenov, Rumburk-Lipová, Severní/Lobendava-Dolní Poustevna“ PD a IČ uchazeči AZ
Consult, spol. s r. o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44567430 a to za
podmínek:
Celková nabídková cena: 6 794 900,00 Kč včetně DPH
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Doba realizace zakázky: 59 týdnů
Výše smluvní pokuty: 0,1% za každý den prodlení
C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy
Termín: 30. 6. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli
Termín: 30. 6. 2008
Usnesení č. 183/112R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné
zakázky na stavební práce „Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední
odborné učiliště, Chomutov – dokončení REKO správní budovy Jirkov“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

b e re na v ědo mí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Obchodní
akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov –
dokončení REKO správní budovy Jirkov“
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Obchodní
akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov –
dokončení REKO správní budovy Jirkov“

B)

ro z hod la
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.
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky „Obchodní
akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov –
dokončení REKO správní budovy Jirkov“ uchazeči ALFA TERM MOST a. s., Lomená
47, 434 00 Most, IČ: 64049591 a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 9 496 863,00 Kč včetně DPH
Doba realizace od předání staveniště: 26 týdnů
Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 48 měsíců

C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy.
Termín: 30. 6. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 6. 2008
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Usnesení č. 184/112R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné
zakázky na stavební práce „DD a ÚSP Litvínov – Janov, kuchyň, okna, zateplení fasády a
střechy“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

b e re na v ědo mí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „DD a ÚSP
Litvínov – Janov, kuchyň, okna, zateplení fasády a střechy“
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „DD a ÚSP
Litvínov – Janov, kuchyň, okna, zateplení fasády a střechy“

B)

ro z hod la
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.
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky „DD a ÚSP
Litvínov – Janov, kuchyň, okna, zateplení fasády a střechy“ uchazeči METALL QUATRO
spol. s.r.o., Na Vrátku 1245, 434 01Most, dodací adresa:Vysoká Pec č.e. 2, 431 59, IČ:
61538213 a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 14 604 555,00 Kč včetně DPH
Doba realizace od předání staveniště: 13 týdnů
Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 60 měsíců

C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy
Termín: 30. 6. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli
Termín: 30. 6. 2008
Usnesení č. 185/112R/2008
Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „II/240
REKO mostu Valkeřice“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

b e re na v ědo mí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „II/240 REKO
mostu Valkeřice“
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „II/240 REKO
mostu Valkeřice“

B)

ro z hod la
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 „II/240 REKO mostu Valkeřice“ sdružení
uchazečů Sdružení firem INSKY spol. s.r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem,
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IČ: 00671533 a EDS HOLDING, a.s., Nový svět 100, 400 07 Ústí n.L., IČ: 27336301, a
to za podmínek:
Celková nabídková cena: 26 576 807,00 Kč bez DPH, 31 626 400,00 Kč včetně DPH
Termín plnění: 42 týdnů
Výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den: 70 000,00 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: 30. 8. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 8. 2008
Usnesení č. 186/112R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „SLŠ a SOŠ sociální, Šluknov, Karlova 564 – oprava UT a ZTI“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

b e re na v ědo mí
záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „SLŠ a SOŠ sociální, Šluknov, Karlova 564 – oprava UT a ZTI“

B)

ro z hod la
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „SLŠ a SOŠ sociální, Šluknov, Karlova 564 – oprava UT a ZTI“
dodavateli RETO, spol. s r. o., Ústecká 454/74, 405 02 Děčín 5, IČ: 44564449, a to za
podmínek:
Celková nabídková cena: 2 112 534,00 Kč bez DPH, 2 513 916,00 Kč s DPH
Termín plnění: 7 týdnů
Poskytované záruky: 36 měsíců

C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy
Termín: 15. 6. 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. 6. 2008
Usnesení č. 187/112R/2008
Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby
na uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem "Získávání dotací z fondů EU“
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

b e re na v ědo mí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby na uzavření
rámcové smlouvy s jedním uchazečem "Získávání dotací z fondů EU“
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 1 na plnění veřejné zakázky na služby na
uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem "Získávání dotací z fondů EU“
3. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby na
uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem "Získávání dotací z fondů EU“

B)

ro z hod la
1. Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen “zákon“), vyloučit z další účasti v zadávacím řízení:
a) Sdružení tvořené dodavateli TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční
obchod, Václavské náměstí 1, 113 34 Praha 1, IČ: 00000841, a Eurolinea s.r.o., Mezi
vodami 205, 143 00 Praha 4, IČ: 25077023, protože nabídka sdružení je neúplná,
chybí v ní u obou členů sdružení
výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu (§ 53 odst. 2 písm. a)
zákona)
potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že nemá v evidenci daní daňové
nedoplatky (§ 53 odst. 2 písm. b) zákona)
potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení, že nemá
nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti (§ 53 odst. 2 písm. c) zákona);
b) Sdružení tvořené dodavateli Centire Czech s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00
Praha 4, IČ: 27945497, a Centire, s.r.o., Záhradnicka 72, 821 08 Bratislava, SR, IČ:
35731982, protože nabídka sdružení je neúplná, v nabídce chybí prohlášení
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že
uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty (§ 68 odst. 2
zákona).

C) b e re na vědomí
doporučení hodnotící komise na vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče
RENARDS, s.r.o., Hlinky 138/27, 603 00 Brno, IČ: 25327275 a doporučení hodnotící
komise o přidělení veřejné zakázky na služby na uzavření rámcové smlouvy s jedním
uchazečem "Získávání dotací z fondů EU“ uchazeči: Sdružení pro rozvoj Ústeckého kraje,
tvořenému dodavateli Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 60279524; ROPRO a.s., Pařížská 1323/2,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27888941; Eurovision, a.s., Veveří 102, 616 00 Brno, IČ:
27691845 a požaduje právní posouzení postupu hodnotící komise odborem legislativněprávním k výše uvedeným doporučením.
D)

ukládá
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, ve spoluprácí s JUDr. Simonou
Hejnovou, vedoucí odboru legislativně-právního, zabezpečit posouzení postupu hodnotící
komise odborem legislativně-právním, pokud jde o doporučení hodnotící komise na
vyloučení uchazeče RENARDS, s. r. o. a doporučení komise na přidělení zakázky Sdružení
pro rozvoj Ústeckého kraje, a předložit materiál po posouzení odborem legislativně- právním
k novému rozhodnutí Radě Ústeckého kraje.
Termín: 4. 6. 2008
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Usnesení č. 188/112R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „FM EHP/Norska Jimlín 2 – restaurování maleb stěn a záklopových stropů“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

b e re na v ědo mí
záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „FM EHP/Norska Jimlín 2 – restaurování maleb stěn a záklopových stropů“.

B)

ro z hod la
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „FM EHP/Norska Jimlín 2 – restaurování maleb stěn a záklopových
stropů“ dodavateli restaurátor p. Petr Novotný, Sládkova 102 , 432 01 Kadaň, IČ:
12066141, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 4 854 932,00 Kč bez DPH, 5 291 876,00 Kč s DPH
Termín plnění: 78 týdnů

C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy.
Termín: 30. 6. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 6. 2008
Usnesení č. 189/112R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „FM EHP/Norska Jimlín 2 – oprava poruch říms, krovu a statiky severního křídla“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

b e re na v ědo mí
záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „FM EHP/Norska Jimlín 2 – oprava poruch říms, krovu a statiky severního
křídla“.

B)

ro z hod la
Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen “zákon“), o vyloučení uchazeče " MULTITECHNIK ", spol. s r.o.
Chomutov, Pražská 5600, PSČ 43001, IČ: 00555142 , když dle §71 odst. 8 písm. b) chybělo
čestné prohlášení o vázanosti nabídkou, které požadoval zadavatel v zadávacích
podmínkách.
Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „FM EHP/Norska Jimlín 2 – oprava poruch říms, krovu a statiky
severního křídla“ dodavateli Šilhánek a syn, a. s., Samota 601, 439 81 Kryry, IČ:
27291278, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 4 397 450,50 Kč bez DPH, 5 232 966,10 Kč s DPH
Termín plnění: 39 týdnů
Poskytované záruky: 48 měsíců
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C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy.
Termín: 30. 6. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 6. 2008
Usnesení č. 190/112R/2008
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „OM v Lounech – Jimlín, II.nádvoří, venkovní omítky východní části“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

b e re na v ědo mí
záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „OM v Lounech – Jimlín, II.nádvoří, venkovní omítky východní části“.

B)

ro z hod la
1. podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“), o vyloučení uchazeče „MULTITECHNIK „ spol. s r.o., Pražská
5600, 430 01 Chomutov, IČ: 00555142, když dle § 71 odst 8 písm b) chybělo čestné
prohlášení o vázanosti nabídkou a dále dle § 54 odst. d) doklad osvědčující odbornou
způsobilost dodavatele
2. podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „OM v Lounech – Jimlín, II. nádvoří, venkovní omítky východní části“
dodavateli Šilhánek a syn, a. s. , Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278, a to za
podmínek:
Celková nabídková cena: 4 197 798,46 Kč Kč bez DPH, 4 995 380,16 Kč s DPH
Termín plnění: 31 týdnů
Poskytované záruky: 48 měsíců

C) u k l á d á
1. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a podepsání této
smlouvy.
Termín: 30. 6. 2008
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a její předložení k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 6. 2008
Usnesení č. 191/112R/2008
Souhlas s uzavřením "Smlouvy o udělení souhlasu se záměrem provádění stavby a práva provést
stavbu" na pozemky ve vlastnictví ČR-ÚZSVM dotčených stavbou "II/247 přivaděč k průmyslové
zóně Prosmyky"
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

ro z hodla
o uzavření Smlouvy o udělení souhlasu se záměrem provádění stavby a práva provést stavbu
„II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část“ na pozemcích ve vlastnictví ČRÚZSVM dle přílohy č. 19 tohoto usnesení.

B) ukládá
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: ihned
Výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací v oblasti sociální a zdravotnictví
Usnesení č. 192/112R/2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložené výroční zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací v oblasti
sociální a zdravotnictví za rok 2007.
Usnesení č. 193/112R/2008
Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
I.

Výsledek veřejné zakázky „ZZS Ústeckého kraje - sanitní vozidla RLP 2008“ (VZ25/2008) - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

A) bere na vědomí
návrh rozhodnutí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace,
o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení veřejné zakázky „ZZS Ústeckého kraje
- sanitní vozidla RLP 2008“ (VZ – 25/2008).
B) souhlasí
s uzavřením smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky „ZZS Ústeckého kraje - sanitní
vozidla RLP 2008“ (VZ – 25/2008) mezi příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem
IČ:
00829013
na straně objednatele
a vybraným uchazečem, společností
Název: SICAR, spol. s r.o.
Sídlo: Sibřina 163, 250 84 Sibřina
IČ:
47541547
na straně zhotovitele
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II.

Zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku „Elektrické
energie pro Ústav sociální péče pro tělesné postižené dospělé Snědovice, p.o., pro rok
2009“ (VZ - 128/2008)

A)

souhlasí
s návrhem zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku
„Elektrické energie pro Ústav sociální péče pro tělesné postižené dospělé Snědovice, p.o.,
rok 2009“ (VZ - 128/2008) zadané dle § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění, předloženým Ústavem sociální péče pro tělesně
postižené dospělé Snědovice, příspěvkovou organizací.

B)

navrhuje
v souladu s článkem XII. odst. 7 písm. a) zřizovacích listin č.j. 206/2001 v platném znění, za
členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku na dodávku „Elektrické energie pro Ústav
sociální péče pro tělesné postižené dospělé Snědovice, p.o., pro rok 2009“ (VZ - 128/2008)
1) JUDr. Zdeňka Lavičku, člena ZÚK
2) Hanu Lukáčovou, členku ZÚK
náhradníky
1) Miroslava Závadu, člena ZÚK
2) Ing. Otakara Šaška, člena ZÚK

Usnesení č. 194/112R/2008
Výkon zřizovatelských funkcí organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele dle ust. § 31 odst. 2 písm. c) zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtovaných pravidlech územních rozpočtů, na realizaci investičních
akcí, zajišťovaných investičním odborem Krajského úřadu Ústeckého kraje
1. pro Ústav sociální péče Stará Oleška, příspěvkovou organizaci, ve výši 2 500 tis. Kč, na
rekonstrukci a modernizaci přístrojového vybavení kuchyně
2. pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci, ve výši 6 998 tis. Kč
na rekonstrukci kuchyně v Domově důchodců Milešov.
Usnesení č. 195/112R/2008
Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti sociální a zdravotnictví za 1. čtvrtletí 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
I. Oblast zdravotnictví
A)

sta no ví
v souladu § 59 odstavce 1 písmene i) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, po vyhodnocení 1. čtvrtletí 2008 odměnu:
1.
Ladislavu Henlínovi, řediteli Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové
organizace
2.
MUDr. Leo Rychlému, řediteli Nemocnice následné péče Most, příspěvkové
organizace
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PhDr. Miladě Šilhové, ředitelce Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
4.
MUDr. Jaroslavu Műllnerovi, řediteli Nemocnice následné péče Ryjice,
příspěvkové organizace
5.
MUDr. Ilju Deylovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace
ve výši uvedené v předloženém materiálu.
3.

II. Oblast sociální
B)

sta no ví
v souladu § 59 odstavce 1 písmene i) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, po vyhodnocení 1. čtvrtletí 2008 odměnu:
1.
Ing. Petru Novému, řediteli Domova důchodců a ústavu sociální péče Krásná Lípa,
příspěvkové organizace
2.
Mgr. Blance Trojanové, ředitelce Ústavu sociální péče Brtníky, příspěvkové
organizace
3.
Evě Kodymové, ředitelce Ústavu sociální péče Česká Kamenice, příspěvkové
organizace
4.
Ing. Pavlu Malečkovi, řediteli Ústavu sociální péče Jiříkov, příspěvkové
organizace
5.
Ing. Věře Bršlicové, ředitelce Ústavu sociální péče Lobendava, příspěvkové
organizace
6.
Bc. Dagmar Vaňkové, ředitelce Ústavu sociální péče Stará Oleška, příspěvkové
organizace
7.
Bc. Dagmar Hluché, ředitelce Domova důchodců Šluknov, příspěvkové organizace
8.
Ing. Karlu Prokopovi, řediteli Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové
organizace
9.
Jiřímu Šimůnkovi, řediteli Správy sociálních služeb Chomutov, příspěvkové
organizace
10. Pavlu Dvorskému, řediteli Ústavu sociální péče Tuchořice, příspěvkové organizace
11. Jiřímu Šimůnkovi, řediteli Ústavu sociální péče Litvínov-Janov, příspěvkové
organizace
12. Heleně Tiché, ředitelce Domova důchodců Meziboří, příspěvkové organizace
13. Jiřímu Niklovi, řediteli Ústavu sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvkové
organizace
14. Mgr. Hynku Matonohovi, řediteli Ústavu sociální péče Háj u Duchcova,
příspěvkové organizace
15. Mgr. Karlu Reissműllerovi, řediteli Diagnostického ústavu sociální péče
Čížkovice, příspěvkové organizace
16. Mgr. Rostislavu Kolačevovi, řediteli Ústavu sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvkové organizace
17. Ing. Karlu Prokopovi, řediteli Domova důchodců Dubí, příspěvkové organizace
ve výši uvedené v předloženém materiálu.

C)

uk ládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k vyplacení stanovených odměn.
Termín: 26. 5. 2008
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Usnesení č. 196/112R/2008
Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti sociální a zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
I.

Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje – Centrum sociální
pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

A)

bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Centrum sociální pomoci
Litoměřice, příspěvková organizace, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, Ing. Karla Prokopa, ke
dni 15. května 2008.

B)

jmenuje
v souladu § 59, odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů pana
Mgr. Karla Reissmüllera, nar. 16.1.1957
ředitelem příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
s účinností dnem 16.5.2008

C)

sta no ví
v souladu § 59 odstavce 1 písmene i) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě:
plat dle předloženého materiálu panu Mgr. Karlu Reissmüllerovi
a) řediteli Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace, (platový výměr
č. 2110/2008) s účinností od 16. 5. 2008
b) řediteli Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice, příspěvkové organizace, (platový
výměr č. 2111/2008) s účinností od 16. 5. 2008.

D) uk ládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit veškeré
potřebné úkony zabezpečit veškeré potřebné kroky k realizaci části B) a C) tohoto usnesení,
vč. dohledu nad řádným protokolárním předáním funkce ředitele Centra sociální pomoci
Litoměřice, příspěvková organizace.
Termín: 2. 7. 2008
II. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované
Ústeckým krajem Domov Důchodců Dubí, příspěvková organizace
A) vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované Ústeckým
krajem Domov Důchodců Dubí, příspěvková organizace.
B) schvaluje
podmínky výběrového řízení dle přílohy č. 20 tohoto usnesení.
C) jmenuje
členy komise pro posouzení a hodnocení uchazečů výběrového řízení ve složení:
1 . Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
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2.
3.
4.
5.

MUDr. Vladimír Záhorský, člen Rady Ústeckého kraje
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Ing. Jitka Pémová, vedoucí oddělení sociálně-zdravotní péče
Ing. Karel Prokop, ředitel Domova důchodců Dubí, příspěvkové organizace

a náhradníky členů komise pro hodnocení uchazečů vyhlášeného výběrového řízení
2. JUDr Zděnek Lavička předseda kontrolního výboru
3. Mgr. Tomáš Kříž, předseda Komise sociální Rady Ústeckého kraje
4. Mgr. Lenka Raadová, členka Komise sociální Rady Ústeckého kraje
5. Hana Týlová, vedoucí oddělení služeb a koordinace
6. Bc. Jana Lavičková, vedoucí oddělení sociálně-zdravotní správy
D) uk ládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, připravit návrh
dalšího postupu ve věci obsazení funkce ředitele/ky Diagnostického ústavu sociální péče,
příspěvkové organizace.
Termín: 31. 10. 2008
E)

schvaluje
rozpočtové opatření jako přesun ve výši 80 tis. Kč při zachování celkového objemu příjmů a
výdajů rozpočtu Ústeckého kraje:
odbor sociálních věcí a zdravotnictví (rezerva odboru) - snížení o částku 80 tis. Kč
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 80 tis. Kč.

Usnesení č. 197/112R/2008
Dodatek k pojistné smlouvě č. 406-53-414/12 "Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
Ústeckého kraje"
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Dodatek k pojistné smlouvě č. 406-53-414/12 "Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
Ústeckého kraje".
B)

u kládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu majetkového odboru, zajistit podpis dodatku k pojistné
smlouvě č. 406-53-414/12 "Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje".

Usnesení č. 198/112R/2008
Projekty obnovy přeshraničního silničního spojení – INTERREG III A
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
1. podání žádosti o dotaci v rámci Programu Iniciativy Společenství Interreg III A a
realizaci projektu „Rekonstrukce silnice III/2545 v úseku Klíny – směr Český Jiřetín
hraniční přechod SRN“ .
2. spolufinancování projektu „Rekonstrukce silnice III/2545 v úseku Klíny – směr Český
Jiřetín hraniční přechod SRN“ ve výši max. 11 mil ,- Kč včetně DPH.
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B) ukládá
Ing. Jiřímu Hubkovi, vedoucímu odboru evropských projektů, zajistit zpracování žádosti o
dotaci pro projekt „Rekonstrukce silnice III/2545 v úseku Klíny – směr Český Jiřetín
hraniční přechod SRN“ a předložení této žádosti do Programu Iniciativy Společenství
Interreg III A.
Termín: 15. 6. 2008

Seznam příloh:
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Ústeckým
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Příloha č. 3 k usnesení č. 8/112R/2008

-
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Příloha č. 8 k usnesení č. 35/112R/2008 -
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Příloha č. 9 k usnesení č. 40/112R/2008 -
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dotace

Příloha č. 10 k usnesení č. 42/112R/2008 -

Rozpočtový výhled 2009 – 2013 – rekapitulace

Příloha č. 11 k usnesení č. 42/112R/2008 -

Rozpočtový výhled 2009 – 2013 – příjmy

Příloha č. 12 k usnesení č. 42/112R/2008 -

Rozpočtový výhled 2009 – 2013 – běžné výdaje

Příloha č. 13 k usnesení č. 42/112R/2008 -

Rozpočtový výhled 2009 – 2013 – kapitálové
výdaje

Příloha č. 14 k usnesení č. 43/112R/2008 -

Metodika
zpracování
finančních
plánů
příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok
2009

Příloha č. 15 k usnesení č. 43/112R/2008 -

Finanční plán na rok 2009

Příloha č. 16 k usnesení č. 43/112R/2008 -

Přehled odpisů podle odpisového plánu, včetně
návrhů na rok 2009 – souhrn podle odpisových
skupin

Příloha č. 17 k usnesení č. 43/112R/2008 -
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Příloha č. 18 k usnesení č. 172/112R/2008 - Smlouva o vypořádání některých práv a
povinností souvisejících s realizací stavby „I/13 –
křižovatka Vernéřov“
Příloha č. 19 k usnesení č. 191/112R/2008 - Smlouva o udělení souhlasu se záměrem
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Důchodců Dubí, příspěvková organizace
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Memorandum o spolupráci
mezi
Ústeckým krajem
a
provincií Anhui
Preambule
Vzhledem k prohlubujícím se vztahům mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou
a s ohledem na vzájemnou ochotu obou zemí posilovat vzájemné výměny, vyjadřují Ústecký
kraj a provincie Anhui (dále jen „smluvní strany“) zájem na oboustranně výhodné spolupráci
a dohodli se na uzavření Memoranda o spolupráci.
Článek I
Smluvní strany se zavazují podporovat a zahájit spolupráci ve formě společných projektů a
výměny informací zejména v těchto oblastech:
§
§
§
§
§
§
§

Spolupráce v oblasti průmyslu
Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu
Spolupráce v oblasti vzdělávání
Spolupráce institucí obou regionů
Cestovní ruch
Podpora podnikání obou partnerů za účelem rozvoje vzájemných investic a ekonomické a
obchodní spolupráce
Kulturní výměny

Smluvní strany budou participovat na pravidelné výměně informací vztahujících se
k záměrům a aktivitám, které jsou zaměřeny na posílení meziregionální spolupráce a výměny
informací.
Článek II
Smluvní strany jsou připraveni v rámci svých kompetencí vytvořit síť společných
hospodářských, kulturních, vědeckých a jiných vztahů mezi svými regiony, obyvateli,
podniky a dalšími institucemi zainteresovanými na vzájemné spolupráci.
Článek III
Pověření zástupci smluvních stran se budou pravidelně informovat o vzájemných bilaterálních
vztazích, spolupráci a dalších oblastech společného zájmu a budou společně konzultovat
veškeré otázky týkající se spolupráce obou smluvních stran.
Článek IV
Realizaci jednotlivých bodů této dohody budou vyhodnocovat představitelé obou smluvních
stran na společných jednáních.
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Článek V
Spolupráce bude realizována v souladu s vnitřními právními předpisy každé smluvní strany.
Změny a dodatky Memoranda o spolupráci bude možno uskutečnit písemnou formou po
konzultaci obou smluvních stran.
Článek VI
Toto Memorandum se uzavírá na dobu 5 let. Platnost Memoranda lze prodloužit o dalších 5
let za předpokladu, že ji ani jedna z obou stran formálně nevypoví. Memorandum o spolupráci
lze vypovědět písemnou formou nejméně tři měsíce před uplynutím stanoveného období.
Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.
Memorandum je vypracováno ve čtyřech vyhotoveních, a to po dvou verzích v jazyce českém
a čínském. Obě verze mají stejnou platnost.
Toto Memorandum je uzavřeno na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
13/22Z/2007 ze dne 7.11.2007.

Podepsáno v ………………………………………………….. dne ……………………….

Jiří Šulc
Hejtman
Ústeckého kraje

Wang Jinshan
Guvernér
provincie Anhui

Ð 3´±¸¿ ò î µ «-²»-»²3 ò èñïïîÎñîððè
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Číslo poskytovatele : …/2008
Číslo příjemce
:

Smluvní strany
Poskytovatel:
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
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, pověřená vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název
se sídlem
zastoupené

: Statutární město Chomutov
: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
: Ing. Ivanou Řápkovou, primátorkou

IČ
Bankovní spojení
Odpovědná osoba
tel.
e-mail

: 00261891
: 9005-626441/0100
: Ing. František Vohralík
: 474695102
: vohralik @ lesy-cv.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu hospodaření v lesích
poskytnuté na základě žádosti e. č. 31438, 70799
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/21Z/2007 ze dne
26.9.2007 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/15Z/2006 ze dne 20.9.2006 byl schválen
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007-2009 (dále jen
Program). Smlouva se uzavírá v souladu s tímto Programem včetně jeho Přílohy 1.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../ Z/2008 ze dne --.-.2008 neinvestiční dotaci ve výši 6 701 550,- Kč (slovy: -šestmilionůsedmsetjedentisícpětsetpadesátkorun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. …………….., pod UZ
(účelovým znakem) 28.

Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena na základě žádosti e. č. 31438, 70799 (dále jen žádost) za účelem zlepšení
stavu lesů v rámci Programu v rozsahu finančního objemu vyjádřeného v žádosti technickými
jednotkami a jednotkovými sazbami.
2. Termín ukončení realizace prací byl do 15. prosince roku 2007, pro příjemce dotace byl tento
termín stanoven jako závazný ukazatel, který příjemce splnil. Pracemi se rozumí činnosti uvedené
v Příloze 1 Programu v rámci jednotlivých dotačních titulů.
3. Účelové určení prostředků činí v členění na:
A) Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů……6 444 480,- Kč v členění uvedeném
v žádosti o dotaci v rámci programu
B) Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích………………,- Kč v členění uvedeném
v žádosti o dotaci v rámci programu
C) Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích…………
v žádosti o dotaci v rámci programu

257 070,- Kč v členění uvedeném

Změny v rámci účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu splnění následujících
podmínek:
- přesun mezi jednotlivými účelovými položkami je možný do výše 10% bez souhlasu
poskytovatele
- změna nebude mít vliv na základní účel Programu dle čl. II bodu 1.
4. Dotace bude poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji vyplatit pouze ve vztahu k pracím
uvedeným v žádosti o dotaci a provedeným v kalendářním roce, ve kterém byla žádost podána.
5. Dotace bude poskytnuta jednorázově na základě písemného vyjádření odborného lesního hospodáře
o provedení prací v rozsahu uvedeném v žádosti a kvalitě dle platných právních předpisů
upravujících hospodaření v lesích, případně dodání podpůrných dokladů (kopie listu o původu
sadebního materiálu, vyjádření orgánu státní správy) v souladu s Přílohou 1 Programu.
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6. Doklady o realizaci prací dle bodu 5. čl. II byly předloženy odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen administrující odbor). Dotace je splatná do
30ti dnů po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace.
7. Poskytovatel vyplatí poměrnou část odpovídající rozsahu provedených prací uvedenému
v předložených podkladech dle bodů 5. a 6. čl. II.

Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:

a) Odpovídat za řádné a hospodárné provedení prací a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění.
b) Zveřejňovat při všech příležitostech, že práce byly podpořeny Ústeckým krajem a uvádět logo
kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací prací.
c) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu provedení prací uvedených v
žádosti a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní a hospodářské evidence.
d) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, administrující odbor o všech
změnách týkajících se identifikace příjemce.
e) Respektovat závěry kontroly provedené administrujícím odborem nebo orgánem kontroly
Krajského úřadu Ústeckého kraje.
f) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků.

Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci vrácení
dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací vrátit ve lhůtě
stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých
dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty až do výše 15 % z takové
částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní povinnosti
stanovené touto smlouvou.

Článek V.
Ostatní ujednání
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1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně
prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní
tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, 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. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu
a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru
vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a
číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží 2 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../ Z/2008 ze dne -.--.2008.
8. Nedílnou součástí smlouvy jako její příloha 1 jsou kopie žádostí o dotaci č.ev. 31438, 70799.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
poskytovatel

……………………………………………………….

Ing. Ivana Řápková
primátorka
příjemce
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Příloha č. 5 k usnesení č. 28/112R/2008
Příloha 1:

5

Příloha č. 5 k usnesení č. 28/112R/2008
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Příloha č. 5 k usnesení č. 28/112R/2008
Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel

Ing. Martin Větrovec

Referent ŽPaZ

Vedoucí odboru

Ing. Táťána Krydlová

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Zdenka Novotná

Právně posouzeno

Podpis

Referent EK

Dle vzoru

Předchozí souhlas
Podpis svodného náměstka hejtmana
Odkaz na usnesení orgánu kraje

Radek Vonka
Usnesení č.:

/ Z/2008

ze dne:

. . 2008
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Příloha č. 6 k usnesení č. 29/112R/2008

Přehled studií a dokumentací převáděných na Povodí Labe státní podnik a Povodí Ohře státní
podnik.
1. Seznam studií a dokumentací převáděných na státní podnik Povodí Labe, se
sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005,
název
„Geodetické zaměření území pro
lokality
Děčín levý břeh
Roudnice nad Labem
Geodetické zaměření území pro
lokalitu Ústí nad Labem levý břeh a
lokalitu Lovosicko
Protipovodňová opatření na Labi –
lokalita Lovosicko Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum
Protipovodňová opatření na Labi – provedení a zpracování rizikové
analýzy pro lokality
Ústí n/L levý břeh
Lovosicko
Zachování dopravní obslužnosti pro
lokality Děčín a Roudnice nad
Labem v rámci přípravy
protipovodňových opatření na Lab
Protipovodňové opatření na Labi –
zpracování projektové
dokumentace k územnímu řízení
pro lokalitu Lovosicko
Protipovodňové opatření na Labi –
zpracování projektové
dokumentace k územnímu řízení
pro lokalitu Lovosicko vícetisky
Protipovodňové opatření na Labi –
zpracování projektové
dokumentace k územnímu řízení
pro lokalitu Roudnice n/L vícetisky
Protipovodňová opatření na Labi lokality - hydrogeologický a
inženýrsko-geologický průzkum
Hřensko,
Děčín levý břeh
Roudnice nad Labem
Protipovodňové opatření na Labi –
zpracování projektové
dokumentace k územnímu řízení
pro lokality

inventární
číslo

Datum
pořízení

11/09-00075

31.7.2006

69.000,94.000,-

11/09-00078

31.7.2006

297.143,-

11/09-00082

19.9.2006

917.692,30

11/09-00092

17.10.2006
17.10.2006

261.800,357.000,-

11/09-00095

7.12.2006

297.500,-

11/09-00096

7.12.2006

2.815.360,-

11/09-00097

18.12.2006

113.050,-

11/09-00098

20.12.2006

34.374,34

11/09-00099

28.12.2006

213.782,90
265.798,40

11/09-00104

9.1.2007

cena Kč

Příloha č. 6 k usnesení č. 29/112R/2008
Děčín levý břeh
Roudnice nad Labem
Protipovodňové opatření na Labi –
zpracování projektové
dokumentace k územnímu řízení variantní řešení podzemní části a
deformace drážního tělesa
Protipovodňové opatření na Labi –
zpracování projektové
dokumentace k územnímu řízení
pro lokalitu Děčín vícetisky
Protipovodňové opatření na Labi –
zpracování projektové
dokumentace k územnímu řízení
pro lokalitu Ústí nad Labem
Protipovodňová opatření na Labi lokality Děčín levý břeh, Ústí nad
Labem levý břeh, Lovosicko a
Roudnice nad Labem – zpracování
oznámení podle zák. č. 100/2001
Sb., (EIA)II
Protipovodňová opatření na Labi –
lokalita Ústí nad Labem levý břeh Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum
Protipovodňová opatření na Labi lokality Děčín levý břeh, Ústí nad
Labem levý břeh, Lovosicko a
Roudnice nad Labem – výkon
inženýrské činnosti pro zajištění
vydání územního rozhodnutí“

940.100,1.650.530,-

11/09-00105

10.1.2007

351.050,-

11/09-00112

1.3.2007

34.659,94

11/09-00114

1.3.2007

1.974.830,-

11/09-00118

16.4.2007

564.536,-

11/09-00122

9.7.2007

1.036.936,25

11/09-00142

10.1.2008
cekem

1.772.163,00
14 061 306,13

2. Seznam studií a dokumentací převáděných na státní podnik Povodí Ohře, se
sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988
název
„Geodetické zaměření území pro
lokality
Hřensko
Protipovodňová opatření na Labi – provedení a zpracování rizikové
analýzy pro lokality
Hřensko
Protipovodňová opatření na Labi lokality - hydrogeologický a
inženýrsko-geologický průzkum
Hřensko,
Protipovodňové opatření na Labi –
zpracování projektové

inventární
číslo

Datum
pořízení

11/09-00075

31.7.2006

42.000,-

11/09-00092

17.10.2006

202.300,-

11/09-00099

28.12.2006

318.594,70

11/09-00104

9.1.2007

cena Kč

639.030,-
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dokumentace k územnímu řízení
pro lokalitu
Hřensko
Protipovodňové opatření na Labi –
zpracování projektové
dokumentace k územnímu řízení
pro lokalitu Hřensko vícetisky
Protipovodňová opatření na Labi lokalita Hřensko - zpracování
oznámení podle zák. č. 100/2001
Sb., (EIA)II

11/09-00113

1.3.2007

19.637,38

11/09-00118

16.4.2007

141.134,-

Protipovodňová opatření na Labi lokality Děčín levý břeh, Ústí nad
Labem levý břeh, Lovosicko a
Roudnice nad Labem – výkon
inženýrské činnosti pro zajištění
vydání územního rozhodnutí“

11/09-00142

10.1.2008
197.480,00
celkem 1 560 176,08

Příloha č. 7 k usnesení č. 29/112R/2008

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Darovací smlouva

uzavřená dle ustan oven í § 628 a násl.
zák ona č. 40 /1964 S b., obča nský záko ník , ve zněn í p ozdější ch
p řed pisů
Číslo dárce :
Číslo obdarovaného :

Smluvní strany
Dárce:
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 :
………………….. vedoucí odboru ………………. Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 …
e-mail
: …………..@kr-ustecky.cz

a
Obdarovaný:
Název (jméno a příjmení) :
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený
:
IČ (RČ)
:
DIČ:
Bankovní spojení
:
č. účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u ………………………..
(podnikateli byl vydán živnostenský list č.j. ….. …úřadem v …………. dne ……….)
Zástupce pro věcná jednání:
……………………………….
telefon, fax
e-mail

:
:

:

Výpis z obchodního rejstříku (Živnostenský list) odarovaného tvoří přílohu č. 1 k této
smlouvě.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

1
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DAROVACÍ

SMLOUVU

I.
Předmět daru
1. Dárce je vlastníkem movitých věcí uvedených v příloze č.2 této smlouvy.
II.
Projevy vůle
1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému do jeho vlastnictví předmět daru – movité
věcí popsané v čl. I. této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi
a obdarovaný předmět daru – movité věcí popsané v čl. I. této smlouvy se vším právním i
faktickým příslušenstvím a součástmi přijímá od dárce do svého výlučného vlastnictví.
2. Dar je dárcem darován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude používat
výhradně za účelům realizace protipovodňového opatření na dolním toku řeky Labe.
Obdarovaný se zavazuje, že předmět daru bude užívat pouze k účelu, k němuž byl
darován.
3. Pokud obdarovaný bude používat dar k jiným účelům, než stanoví podmínka poskytnutí
daru, je povinen předmět daru dárci vrátit, pokud to není možné, je povinen dárci
poskytnout peněžitou náhradu.

III.
Prohlášení smluvních stran
1. Dárce prohlašuje, že seznámil obdarovaného se stavem převáděných movitých věcí a že
na převáděných movitých věcech neváznou žádné dluhy, zástavní práva, ani jiné právní
vady. Dále dárce prohlašuje, že je oprávněn nakládat s movitými věcmi, jež jsou
předmětem daru a taktéž prohlašuje, že jeho smluvní volnost není nijak omezena.
2. Obdarovaný prohlašuje, že si převáděné movité věci řádně prohlédl, že mu je jejich stav
dobře znám a že nabývá tyto movité věci ve stavu, v jakém se ke dni převodu nacházejí.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za
obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, 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),
2
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2.
3.
4.
5.
6.

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.
Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto usnesením Rady
(Zastupitelstva) Ústeckého kraje č. ……………. ze dne …………………
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dárce
obdrží tři vyhotovení a obdarovaný jedno vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.
VI.
Podpisy smluvních stran

Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V …………….. dne …………………

V ………………… dne ………………..

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

………………………………………………
Obdarovaný

Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Výpis z obchodního rejstříku obdarovaného (Živnostenský list)
Seznam darovaných studií a dokumentací
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Příloha č. 8 k usnesení č. 35/112R/2008

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

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Zatec, Pražská 808, příspěvková
organizace
se zápisem nového oboru vzdělání 79-01-B/001 Pomocná škola, s cílovou kapacitou 10 žáků.

1

Příloha č. 9 k usnesení č. 40/112R/2008

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad
DODATEK č. 1
ke smlouvě č.230/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008“ uzavřené dne 18. 3. 2008.

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ
: 70892156
DIČ
: CZ 70892156
Bankovní spojení
: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu
: 882733379/0800
zastoupený
: Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Zástupce pro věcná jednání:
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu ÚK
tel.
: 475 657 256
e-mail
: novak.p@kr-ustecky.cz

a

Příjemce:
OBEC FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ
se sídlem
: Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
IČ
: 00555941
Zastoupený
: Ing. Vladimírem Fišerem, starostou obce
Bankovní spojení
: 15329-431/0100
Osoba odpovědná za realizaci
projektu
: Ing. Vladimír Fišer
Tel.
: 412 586 856, 602 450 670
e-mail
: frantiskov@volny.cz, vladimir.fiser@centrum.cz

1
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Smluvní strany se dohodly na této změně:
Oprava rozpisu položkových nákladů v příloze č. 2 Plánované členění přidělené dotace,
plánovaný nákladový rozpočet smlouvy a jejich nahrazení ve znění přílohy č.1 tohoto
dodatku.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem měněné, zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

Ve Františkově n.P. dne

...........................................

..............................................

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Vladimír Fišer,
starosta

Příloha dodatku č.1: Plánované členění přidělené dotace, plánovaný nákladový rozpočet
dotace
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Příloha č. 9 k usnesení č. 40/112R/2008
Příloha č. 1

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok
2008.
Název projektu:
Výročí 300 let založení obce Františkov nad Ploučnicí

Plánované členění přidělené dotace,
plánovaný nákladový rozpočet dotace.
Účelové členění dotace
ve výši 50 000,- Kč činí:

náklady:

Nákup materiálu
50 000,-

Nákup služeb
Cestovné *
Osobní náklady
- mzdy včetně odvodů
- ostatní platy za provedenou práci na základě
uzavřených dohod o provedené práci

50 000,CELKEM
Plánované celkové náklady projektu činí 150 000,-Kč.
Výše poskytnuté dotace činí 50.000,-Kč ,
tj. maximálně 33,33%
z plánovaných celkových nákladů.
Tento procentuelní podíl je závazným finančním ukazatelem. Musí být
dodržen, včetně účelového členění.
Ve Františkově nad Ploučnicí dne ……………………………………

…………………………………………………….
podpis, razítko
* Cestovné na cestovní příkaz.
Pokud je cestovné placeno fakturou jedná se o službu !
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Příloha č. 10 k usnesení č. 42/112R/2008
Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2009-2013
Sumarizace po vybilancování příjmů a výdajů
v tis. Kč
A

B

C

Schválený
rozpočet na
rok 2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CELKEM ZDROJE
CELKEM PŘÍJMY
BĚŽNÉ PŘÍJMY
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
FINANCOVÁNÍ - úvěr
FINANCOVÁNÍ - splátky jistiny úvěru
FINANCOVÁNÍ - prostředky min. let
CELKEM VÝDAJE
BĚŽNÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
ROZDÍL ZDROJE - VÝDAJE

11 381 480
10 858 068
10 644 790
213 278
200 000
-140 000
463 412
11 381 480
9 325 846
2 055 634
0

E

D

Upravený
rozpočet po rozdíl v %
RO 3/2008
12 551 107
11 550 564
10 667 097
883 467
272 644
-140 000
867 899
12 551 107
9 529 308
3 021 799
0

-2,55
3,44
4,31
-39,86
-100,00
0,00
-100,00
-2,55
3,59
-30,41

F

G

H

I

J

K

L

M

N

rok 2009

rozdíl v %

rok 2010

rozdíl v %

rok 2011

rozdíl v %

rok 2012

rozdíl v %

rok 2013

11 091 489
11 231 489
11 103 214
128 275
0
-140 000
0
11 091 489
9 660 918
1 430 571
0

2,62
2,59
2,78
-13,53
x
0,00
x
2,62
2,89
0,80

11 382 324
11 522 324
11 411 409
110 915
0
-140 000
0
11 382 324
9 940 355
1 441 969
0

2,99
2,95
2,99
-0,49
x
0,00
x
2,99
2,52
6,23

11 722 635
11 862 635
11 752 260
110 375
0
-140 000
0
11 722 635
10 190 850
1 531 785
0

4,19
2,96
2,99
-0,05
x
-100,00
x
4,19
4,12
4,66

12 213 659
12 213 659
12 103 339
110 320
0
0
0
12 213 659
10 610 494
1 603 165
0

2,96
2,96
2,99
-0,02
x
x
x
2,96
4,84
-9,48

12 575 244
12 575 244
12 464 951
110 293
0
0
0
12 575 244
11 124 048
1 451 196
0

Přehled předpokládaného profinancování formou úvěrového rámce
v tis. Kč
předpokládaná
rozdíl v %
skutečnost
roku 2008
1 PŘÍJMY - vratka profinancování
2 FINANCOVÁNÍ - úvěrový rámec - roční potřeba
3 FINANCOVÁNÍ - úvěrový rámec - splátky
4 FINANCOVÁNÍ - úvěrový rámec - denní maximum
5 VÝDAJE - profinancování

26 000
0
0
0
140 000

880,77
x
x
x
902,14

rok 2009

255 000
1 403 000
255 000
2 500 000
1 403 000

rozdíl v %

724,71
28,51
724,71
0,00
28,51

- zdrojem profinancování již není stávající úvěrový rámec
V Ústí nad Labem dne 10. 4. 2008
Zpracoval ekonomický odbor
Stránka 1 z 6

rok 2010

2 103 000
1 803 000
2 103 000
2 500 000
1 803 000

rozdíl v %

-23,78
-16,64
-23,78
0,00
-16,64

rok 2011

1 603 000
1 503 000
1 603 000
2 500 000
1 503 000

rozdíl v %

-6,24
x
-53,34
x
-100,00
0,53

rok 2012

1 503 000
1 511 000
748 000
755 000
0
1 511 000

rozdíl v %

0,00
-0,53
-100,00
99,07
x
-0,53

rok 2013

1 503 000
1 503 000
0
1 503 000
0
1 503 000
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Rozpočtový výhled Ústeckého kraje 2009 - 2013
Příjmy
A

B

v tis. Kč

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Schválený
rozpočet na
rok 2008

Upravený
rozpočet po
RO 3/2008

navýš. v
%

rok 2009

navýš. v
%

rok 2010

navýš. v
%

rok 2011

navýš. v
%

rok 2012

navýš. v
%

rok 2013

10 858 068

11 550 564

3,44

11 231 489

2,59

11 522 324

2,95

11 862 635

2,96

12 213 659

2,96

2 Daňové příjmy celkem

4 205 796

4 205 796

3,54

4 354 691

2,46

4 461 844

3,00

4 595 620

3,00

4 733 409

3,00

4 875 332

3 výtěžnost z daní celkem

4 203 676

4 203 676

3,53

4 352 041

2,46

4 459 194

3,00

4 592 970

3,00

4 730 759

3,00

4 872 682

1 Příjmy celkem

4 daně z příjmů fyzických osob

12 575 244

939 647

939 647

5,26

989 100

5,83

1 046 798

3,00

1 078 202

3,00

1 110 548

3,00

1 143 864

5 daně z příjmů právnických osob

1 261 103

1 261 103

-2,61

1 228 133

-5,37

1 162 193

3,00

1 197 059

3,00

1 232 971

3,00

1 269 960

6 daň z přidané hodnoty

2 002 926

2 002 926

6,58

2 134 808

5,41

2 250 203

3,00

2 317 709

3,00

2 387 240

3,00

2 458 858

2 120

2 120

25,00

2 650

0,00

2 650

0,00

2 650

0,00

2 650

0,00

2 650

80 295

80 348

-0,27

80 076

1,24

81 065

1,26

82 086

1,28

83 139

1,31

84 225

7 správní poplatky
8 Nedaňové příjmy celkem
9 poplatky za využívání přírodních zdrojů
10 příjmy z úroku
11 ostatní nedaňové příjmy

46 800

46 800

0,00

46 800

0,00

46 800

0,00

46 800

0,00

46 800

0,00

46 800

30 500

30 500

-1,64

30 000

3,00

30 900

3,00

31 827

3,00

32 782

3,00

33 765

2 995

3 048

9,38

3 276

2,72

3 365

2,79

3 459

2,83

3 557

2,90

3 660

136 699

136 699

-6,16

128 275

-13,53

110 915

-0,49

110 375

-0,05

110 320

-0,02

110 293

13 příjmy z prodeje pozemků

60 000

60 000

0,29

60 175

-0,08

60 125

-0,05

60 095

-0,06

60 060

-0,01

60 053

14 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

26 699

26 699

-32,21

18 100

-95,64

790

-64,56

280

-7,14

260

-7,69

240

15 investiční příspěvky a dary

50 000

50 000

0,00

50 000

0,00

50 000

0,00

50 000

0,00

50 000

0,00

50 000

12 Kapitálové příjmy celkem

16 Přijaté transfery celkem

6 435 278

7 127 721

3,62

6 668 447

3,00

6 868 500

3,00

7 074 555

3,00

7 286 791

3,00

7 505 395

17 neinvestiční přijaté transfery celkem

6 358 699

6 380 953

4,87

6 668 447

3,00

6 868 500

3,00

7 074 555

3,00

7 286 791

3,00

7 505 395

94 187

94 187

3,00

97 013

3,00

99 923

3,00

102 921

3,00

106 008

3,00

109 189

6 228 847

6 228 847

5,50

6 571 434

3,00

6 768 577

3,00

6 971 634

3,00

7 180 783

3,00

7 396 206

18 příspěvek na výkon státní správy
transfer MŠMT ČR - přímé náklady obecních,
19
krajských a soukromých škol
20 ostatní neinvestiční transfery

35 665

57 919

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

x

0

21 investiční přijaté transfery celkem
22 transfery na splátku profinancování

76 579
0

746 768
0

-100,00
x

0
255 000

x
0,00

0
2 103 000

x
0,00

0
1 603 000

x
0,00

0
1 503 000

x
0,00

0
1 503 000

Schválený
rozpočet na
rok 2008

Upravený
rozpočet po
RO 3/2008

1 Financování celkem

523 412

1 000 543

-126,75

-140 000

0

-140 000

0

-140 000

-100

0

0

0

2 prostředky minulých let

463 412

867 899

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

x

0

200 000
-140 000

272 644
-140 000

-100,00
0,00

0
-140 000

x
0,00

0
-140 000

x
0,00

0
-140 000

x
-100,00

0
0

x
x

0
0

11 381 480

12 551 107

-2,55

11 091 489

2,62

11 382 324

2,99

11 722 635

4,19

12 213 659

2,96

12 575 244

Financování
ODBORY A ORGANIZACE

3 úvěr
4 splátky úvěru

Zdroje celkem
V Ústí nad Labem dne 10. 4. 2008
Zpracoval ekonomický odbor

Rozdíl v
%

Rozdíl v
%

rok 2009
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Rozdíl v
%

rok 2010

Rozdíl v
%

rok 2011

Rozdíl v
%

rok 2012

rok 2013
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Rozpočtový výhled Ústeckého kraje 2009 - 2013
Běžné výdaje
v tis. Kč
B

A

C

ODBORY A ORGANIZACE

D

Schválený
rozpočet
2008

E

Upravený
rozpočet navýšení
v%
po RO
3/2008

F

G

H

I

J

K

L

M

N

rok 2009

navýšení
v%

rok 2010

navýšení
v%

rok 2011

navýšení
v%

rok 2012

navýšení
v%

rok 2013

1 CELKEM

9 325 846 9 529 308

3,59

9 660 918

2,89

9 940 355

2,52

10 190 850

4,12

10 610 494

4,84

11 124 048

2 z toho: - příspěvek PO

3 664 632 3 666 354

6,07

3 887 015

2,72

3 992 660

2,77

4 103 387

3,00

4 226 552

3,53

4 375 887

3

- obligatorní

5 081 797 5 160 020

4

- fakultativní

5
6

7,75

5 475 843

3,16

5 648 828

2,42

5 785 436

5,10

6 080 421

4,03

6 325 412

-42,46

253 500

0,08

253 707

2,59

260 268

0,80

262 361

42,53

373 949

149 280

-5,26

44 560

1,35

45 160

-7,53

41 760

-1,44

41 160

18,56

48 800

99 800

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

x

0

68 636

109 774

4,96

72 039

2,98

74 183

-1,67

72 941

1,39

73 952

2,23

75 600

8 obligatorní výdaje

54 011

57 761

6,30

57 414

2,69

58 958

2,10

60 199

2,12

61 476

2,14

62 790

9 fakultativní výdaje

11 225

11 813

0,00

11 225

0,00

11 225

8,17

12 142

2,75

12 476

2,68

12 810

440 554

453 854

- fondy

47 033

- úvěr

91 830

7 Kancelář hejtmana

3 400

40 200

0,00

3 400

17,65

4 000

-85,00

600

x

0

x

0

11 Kancelář ředitele úřadu

10 Havarijní fond

253 742

252 876

4,94

266 268

3,01

274 291

3,00

282 519

3,00

290 995

3,54

301 296

12 obligatorní výdaje

236 336

237 470

5,30

248 862

3,20

256 815

3,00

264 519

3,00

272 455

3,00

280 628

13 fakultativní výdaje

17 406

15 406

0,00

17 406

0,40

17 476

3,00

18 000

3,00

18 540

11,48

20 668

224 890

161 498

-31,27

154 562

-1,75

151 863

-1,20

150 036

-0,02

150 000

69,50

254 257

600

704

8,33

650

0,00

650

0,00

650

0,00

650

0,00

650

14 Odbor ekonomický
15 obligatorní výdaje
16 fakultativní výdaje
17 centrální rezervy

3 200

3 200

-46,88

1 700

0,00

1 700

0,00

1 700

0,00

1 700

0,00

1 700

168 202

144 006

-45,74

91 261

1,99

93 076

2,88

95 762

2,90

98 537

105,80

202 794

18 dotační programy

39 300

0

-10,94

35 000

0,00

35 000

0,00

35 000

0,00

35 000

0,00

35 000

19 splátky úroků úvěru

13 588

13 588

-12,88

11 838

-38,13

7 324

-61,62

2 811

-100,00

0

x

0

0

0

x

14 113

0,00

14 113

0,00

14 113

0,00

14 113

0,00

14 113

14 480

14 480

3,00

14 915

2,99

15 361

3,01

15 823

3,00

16 297

3,00

16 786

22 obligatorní výdaje

8 478

8 478

68,58

14 292

2,99

14 720

3,00

15 162

3,00

15 617

3,00

16 086

23 fakultativní výdaje

6 002

6 002

-89,62

623

2,89

641

3,12

661

2,87

680

3,00

700

24 Odbor majetkový

24 080

24 080

4,93

25 267

-2,07

24 745

-2,45

24 139

-3,05

23 402

-0,95

23 180

6 567

6 567

8,00

7 092

5,75

7 500

-2,67

7 300

-4,11

7 000

-2,86

6 800

20 splátky úroků úvěrového rámce
Odbor informatiky a
21
organizačních věcí

25 příspěvek Krajské majetkové
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A

B

ODBORY A ORGANIZACE

C
Schválený
rozpočet
2008

D

E

Upravený
rozpočet navýšení
v%
po RO
3/2008

F

G

H

I

J

K

L

M

N

rok 2009

navýšení
v%

rok 2010

navýšení
v%

rok 2011

navýšení
v%

rok 2012

navýšení
v%

rok 2013

26 obligatorní výdaje

14 385

14 385

26,00

18 125

-5,13

17 195

-2,36

16 789

-2,60

16 352

-0,13

16 330

27 fakultativní výdaje

3 128

3 128

-98,40

50

0,00

50

0,00

50

0,00

50

0,00

50

Odbor legislativně - právní 28
obligatorní

2 300

2 300

26,74

2 915

8,58

3 165

0,00

3 165

1,58

3 215

0,00

3 215

29 Odbor regionálního rozvoje

41 140

105 703

-10,06

37 000

0,00

37 000

0,00

37 000

0,00

37 000

22,70

45 400

30 fakultativní výdaje

12 307

30 081

-10,62

11 000

0,00

11 000

0,00

11 000

0,00

11 000

3,64

11 400

31 Fond rozvoje ÚK

28 833

75 622

-9,83

26 000

0,00

26 000

0,00

26 000

0,00

26 000

30,77

34 000

1 500

1 500

0,00

1 500

33,33

2 000

-25,00

1 500

33,33

2 000

0,00

2 000

32

Odbor územního plánování a
staveb. řádu - obligatorní

33

Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy

6 638 358 6 653 590

5,44

6 999 288

2,97

7 206 877

3,02

7 424 758

2,97

7 645 119

3,02

7 876 156

34

přímé náklady na vzdělávání obecní, krajské a soukr. školy

6 228 847 6 228 847

5,50

6 571 434

3,00

6 768 577

3,00

6 971 634

3,00

7 180 783

3,00

7 396 206

35 příspěvek PO

376 982

377 800

8,25

408 073

3,00

420 315

3,00

432 925

3,00

445 912

3,00

459 290

36 obligatorní výdaje

7 950

14 864

-0,63

7 900

0,00

7 900

0,00

7 900

0,00

7 900

0,00

7 900

37 fakultativní výdaje

24 579

32 079

-51,66

11 881

-15,12

10 085

21,95

12 299

-14,43

10 524

21,25

12 760

38 Odbor kultury a památkové péče

148 451

164 754

5,00

155 880

3,02

160 581

3,02

165 435

2,96

170 333

3,47

176 241

39 příspěvek PO

134 910

134 913

5,80

142 729

3,15

147 225

3,03

151 692

2,97

156 192

3,48

161 628

40 obligatorní výdaje

8 000

8 000

58,64

12 691

1,62

12 896

3,00

13 283

3,00

13 681

3,00

14 092

41 fakultativní výdaje

5 541

21 841

-91,70

460

0,00

460

0,00

460

0,00

460

13,26

521

389 590

424 124

10,51

430 552

0,00

430 552

0,78

433 931

2,96

446 779

7,66

480 997

42

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

43 příspěvek PO

328 920

329 821

12,23

369 143

0,00

369 143

0,58

371 289

3,23

383 292

8,72

416 699

44 obligatorní výdaje

1 260

1 699

3161,67

41 097

0,00

41 097

3,00

42 330

2,00

43 175

0,04

43 194

45 fakultativní výdaje

59 410

92 604

-65,81

20 312

0,00

20 312

0,00

20 312

0,00

20 312

3,90

21 104
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A

B

ODBORY A ORGANIZACE

46

Odbor dopravy a silničního
hospodářství

47 příspěvek SÚS ÚK

C

D

Schválený
rozpočet
2008

E

Upravený
rozpočet navýšení
v%
po RO
3/2008

1 368 702 1 376 672

F

G

H

I

J

K

L

M

N

rok 2009

navýšení
v%

rok 2010

navýšení
v%

rok 2011

navýšení
v%

rok 2012

navýšení
v%

rok 2013

-1,27

1 351 312

5,76

1 429 163

1,33

1 448 141

11,58

1 615 833

7,08

1 730 206

495 000

495 000

3,03

510 000

2,94

525 000

3,05

541 000

2,96

557 000

3,05

574 000

91 830

99 800

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

x

0

49 obligatorní výdaje

768 730

768 730

7,80

828 670

7,58

891 521

0,33

894 499

16,96

1 046 191

9,31

1 143 564

50 fakultativní výdaje

13 142

13 142

-3,80

12 642

0,00

12 642

0,00

12 642

0,00

12 642

0,00

12 642

50 352

63 766

4,12

52 425

0,59

52 735

0,78

53 145

0,76

53 550

0,37

53 750

10 200

10 804

11,03

11 325

1,85

11 535

1,82

11 745

1,75

11 950

1,67

12 150

48 příspěvek SÚS ÚK - úvěr

51

Odbor životního prostředí a
zemědělství

52 obligatorní výdaje
53 fakultativní výdaje

25 352

28 162

3,74

26 300

0,38

26 400

0,76

26 600

0,75

26 800

0,00

26 800

54 Fond vodního hospodářství ÚK

14 800

24 800

0,00

14 800

0,00

14 800

0,00

14 800

0,00

14 800

0,00

14 800

55 Odbor investiční

79 105

143 946

4,92

82 995

-23,08

63 839

0,75

64 318

5,75

68 019

2,86

69 964

56 obligatorní výdaje

47 015

111 856

76,53

82 995

-23,08

63 839

0,75

64 318

5,75

68 019

2,86

69 964

57 fakultativní výdaje

32 090

32 090

-100,00

Odbor průmyslové zóny
TRIANGLE

3 970

3 970

0,76

4 000

0,00

4 000

0,00

4 000

0,00

4 000

25,00

5 000

59 Odbor evropských projektů

16 550

26 275

-39,58

10 000

0,00

10 000

0,00

10 000

0,00

10 000

0,00

10 000

58

x

x

x

60 obligatorní výdaje

850

1 287

-100,00

0

x

61 fakultativní výdaje

15 700

16 330

-38,60

9 640

0,00

9 640

0,00

9 640

0,00

9 640

3,73

10 000

0

8 658

x

360

0,00

360

0,00

360

0,00

360

-100,00

0

62 Fond evropských projektů ÚK

Použité zkratky:
PO - příspěvková organizace
SÚS ÚK - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
V Ústí nad Labem dne 10. 4. 2008
Zpracoval ekonomický odbor
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Rozpočtový výhled Ústeckého kraje 2009 - 2013
Kapitálové výdaje

v tis. Kč

A

B

C

D

ODBORY A ORGANIZACE

Schválený
rozpočet
2008

E

Upravený
navýšení v
rozpočet po
%
RO 3/2008

F

G

H

I

J

K

L

M

N

rok 2009

navýšení v
%

rok 2010

navýšení v
%

rok 2011

navýšení v
%

rok 2012

navýšení v
%

rok 2013

1 CELKEM

2 055 634

3 021 799

-30,41

1 430 571

0,80

1 441 969

6,23

1 531 785

4,66

1 603 165

-9,48

1 451 196

2 z toho: - obligatorní

1 164 989

1 813 991

-94,89

59 494

-24,37

44 994

-3,33

43 494

3,68

45 094

4,44

47 094

3

- fakultativní

493 685

440 355

111,69

1 045 077

2,10

1 066 975

8,56

1 158 291

6,02

1 228 071

-12,54

1 074 102

4

- rozvoj kraje - fondy

288 790

594 609

12,88

326 000

1,23

330 000

0,00

330 000

0,00

330 000

0,00

330 000

5

- úvěr

108 170

172 844

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

x

0

13 694

13 694

-16,07

11 494

0,00

11 494

0,00

11 494

0,00

11 494

0,00

11 494

6 Oblast kancelář hejtmana - obligatorní
7

- fakultativní

8

- Fond hejtmana ÚK

9 Oblast kancelář ředitele - fakultativní
10 Oblast ekonomická - fakultativní
11 Oblast informatiky a organizačních věcí - obligatorní
12

- fakultativní

13 Oblast majetková - fakultativní
14 Oblast regionálního rozvoje
15

z toho: - FR ÚK - oblast RR - spolufinancování

16 Oblast územního plánování a stavebního řádu - oblig.
17 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy - fakultativní
18 Oblast kultury a památkové péče - fakultativní

3 500

3 500

-34,29

2 300

26,09

2 900

-20,69

2 300

0,00

2 300

0,00

2 300

50 000

149 835

0,00

50 000

0,00

50 000

0,00

50 000

0,00

50 000

0,00

50 000

44 450

64 678

-51,86

21 400

-4,67

20 400

7,84

22 000

-9,09

20 000

0,00

20 000

151 000

151 000

-6,80

140 725

31,60

185 200

43,20

265 200

8,48

287 700

-60,83

112 700

0

0

x

2 000

25,00

2 500

0,00

2 500

4,00

2 600

0,00

2 600

3 280

3 280

-23,78

2 500

20,00

3 000

0,00

3 000

3,33

3 100

0,00

3 100

132 773

133 139

15,97

153 980

-59,07

63 020

-48,49

32 460

-21,44

25 500

-15,69

21 500

207 365
206 790

122 316
121 741

-87,94

25 000

20,00

30 000

0,00

30 000

0,00

30 000

0,00

30 000

-88,39

24 000

16,67

28 000

0,00

28 000

0,00

28 000

0,00

28 000

3 000

3 000

-16,67

2 500

-60,00

1 000

50,00

1 500

33,33

2 000

0,00

2 000

292 100

423 089

-2,87

283 714

5,98

300 691

6,42

320 000

3,13

330 000

3,03

340 000

16 900

41 721

47,93

25 000

20,00

30 000

3,00

30 900

48,87

46 000

2,17

47 000
70 000

19 Oblast sociálních věcí - fakultativní

70 000

113 745

-21,43

55 000

9,09

60 000

8,33

65 000

15,38

75 000

-6,67

20 Oblast zdravotnictví - fakultativní

42 500

49 369

-5,88

40 000

37,50

55 000

9,09

60 000

16,67

70 000

-7,14

65 000

21 Oblast dopravy a silničního hospodářství - fakult.

84 500

741 633

236,64

284 458

7,14

304 764

3,50

315 431

3,50

326 471

3,50

337 898

108 170

172 844

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

x

0

22

- úvěr

20 840

24 030

19,96

25 000

0,00

25 000

-8,00

23 000

4,35

24 000

8,33

26 000

24

- fakultativní

1 000

1 000

900,00

10 000

0,00

10 000

0,00

10 000

0,00

10 000

0,00

10 000

25

- Fond vodního hospodářství

32 000

41 908

0,00

32 000

0,00

32 000

0,00

32 000

0,00

32 000

0,00

32 000

568 412

61 757

-95,60

25 000

20,00

30 000

0,00

30 000

0,00

30 000

42,01

42 604

210 150
0

425 136
281 125

-91,20

18 500

-72,97

5 000

0,00

5 000

0,00

5 000

0,00

5 000

x

220 000

220 000

1 403 000

0,00
-0,53

220 000

x

0,00
0,53

220 000

140 000

0,00
-16,64

220 000

0

0,00
28,51

23 Oblast životního prostředí a zemědělství - obligatorní

26 Oblast investiční - fakultativní
27 Oblast PZ Triangle - obligatorní
28 Fond evropských projektů ÚK - spolufinancování
29 Projekty - profinancování

1 803 000

Pozn.: rozdělení oblastí na obligatorní a fakultativní odpovídá návrhu 2009 -13, ne schválenému a upravenému rozpočtu 2008
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V Ústí nad Labem dne 10. 4. 2008, zpracoval ekonomický odbor

1 503 000

1 511 000

1 503 000
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Finanční plán na rok 2009 - odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Název příspěvkové organizace:
Číslo organizace:

Skutečnost

Náklady
501 - Spotřeba materiálu
z toho: materiál pro potřeby výuky
502 - Spotřeba energie
z toho: teplo
elektrická energie
plyn
voda
504 - prodané zboží
511 - Opravy a udržování
z toho: stavební
přístrojů a zařízení
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby

521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Ostatní sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
528 - Ostatní sociální náklady
531 - Daň silniční
532 - Daň z nemovitostí
538 - Ostatní daně a poplatky
543 - Odpis pohledávky
544 - Úroky
549 - Jiné ostatní náklady
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku
591 - Daň z příjmu

Náklady celkem

r. 2006

r. 2007

Schválený FP na rok 2008
Celkem

HČ

DČ

Upravený FP roku 2008
Celkem

HČ

DČ

Skutečnost Předpokládaná
k 30. 6.
skutečnost
2008 za k 31. 12. 2008
HČ a DČ
za HČ a DČ

v tis. Kč
FP na rok 2009
Celkem

HČ

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
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
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

DČ
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Skutečnost

Výnosy

r. 2006

r. 2007

Schválený FP na rok 2008
Celkem

601 - Tržby za vlastní výrobky
602 - Tržby z prodeje služeb
604 - Tržby za prodané zboží
613 - Změna stavu zásob výrobků
621 - Aktivace materiálu a zboží
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále
644 - Úroky
648 - Zúčtování fondů
z toho použití: RF
IF (pouze na opravy)
FKSP (např. prac. oděvy)
FO
649 - Jiné ostatní výnosy
651 - Tržby z prodeje DNM a HM
654 - Tržby z prodeje materiálu
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz
z toho: Příspěvky a dotace na provoz (celk.PN+NN)
z toho: dotace na přímé náklady (PN)
příspěvek na provoz (NN)-záv. ukazatel
Ostaní dotace a příspěvky

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

Výnosy celkem
Doplňkové údaje:

HČ

0
r. 2006

r. 2007

r. 2008

DČ

Upravený FP roku 2008
Celkem

HČ

DČ

Skutečnost Předpokládaná
k 30. 6.
skutečnost
2008 za k 31. 12. 2008
za HČ a DČ
HČ a DČ

FP na rok 2009
Celkem

HČ

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
0
0

0

0

DČ

r. 2009

Přepočtený počet zaměstnanců*
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč
2005/2006

2006/2007 2007/2008 2008/2009

Počet žáků ve šk. roce (SMT)
* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané
Vysvětlivky : FP - finanční plán, Schválený FP - schválený finanční plán, Upravený FP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, PN - dotace na přímé náklady z MŠMT, NN - příspěvek kraje
Finanční plán na rok 2009 bude sestaven jako vyrovnaný, včetně případného financování v rámci rezervního a investičního fondu (opravy).
Jednotlivé požadavky budou řádně zdůvodněny.
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Komentář:

Datum zpracování:
Zpracovatel:
Telefon:
E - mail:
Název příspěvkové organizace:
Zástupce organizace:
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Finanční plán na rok 2009 - vyjma odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Název příspěvkové organizace:
Číslo organizace:

Skutečnost

Náklady
501 - Spotřeba materiálu

502 - Spotřeba energie
z toho: teplo
elektrická energie
plyn
voda
504 - prodané zboží
511 - Opravy a udržování
z toho: stavební
přístrojů a zařízení
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby

521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Ostatní sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
528 - Ostatní sociální náklady
531 - Daň silniční
532 - Daň z nemovitostí
538 - Ostatní daně a poplatky
543 - Odpis pohledávky
544 - Úroky
549 - Jiné ostatní náklady
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku
591 - Daň z příjmu

Náklady celkem

r. 2006

r. 2007

Schválený FP na rok 2008
Celkem

HČ

DČ

Upravený FP roku 2008
Celkem

HČ

DČ

v tis. Kč
FP na rok 2009
Skutečnost Předpokládaná
k 30. 6.
skutečnost
2008 za HČ k 31. 12. 2008 Celkem
HČ
DČ
a DČ
za HČ a DČ

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
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
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
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Skutečnost

Výnosy

r. 2006

r. 2007

Schválený FP na rok 2008
Celkem

601 - Tržby za vlastní výrobky
602 - Tržby z prodeje služeb
604 - Tržby za prodané zboží
613 - Změna stavu zásob výrobků
621 - Aktivace materiálu a zboží
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále
644 - Úroky
648 - Zúčtování fondů
z toho použití: RF
IF (pouze na opravy)
FKSP (např. prac. oděvy)
FO
649 - Jiné ostatní výnosy
651 - Tržby z prodeje DNM a HM
654 - Tržby z prodeje materiálu
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz
z toho:
- Příspěvek na provoz od zřizovatele - záv. ukaz.
- Ostatní příspěvky a dotace vč. ISPROFIN

Výnosy celkem
Doplňkové údaje:

r. 2006

r. 2007

r. 2008

HČ

DČ

Upravený FP roku 2008
Celkem

HČ

DČ

FP na rok 2009
Skutečnost Předpokládaná
k 30. 6.
skutečnost
2008 za HČ k 31. 12. 2008 Celkem
HČ
DČ
a DČ
za HČ a DČ

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
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

r. 2009

Přepočtený počet zaměstnanců*
z toho: počet zdravotnických pracovníků**
ostatních
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč
Počet klientů, návštěvníků apod.
* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané, ** týká se pouze oblasti sociálních věcí a zdravotnictví
Vysvětlivky : FP-finanční plán, Schválený FP-schválený finanční plán, Upravený FP-upravený finanční plán, HČ-hlavní činnost, DČ-doplňková činnost, PN-dotace na přímé náklady z MŠMT, NN-příspěvek kraje
Finanční plán na rok 2009 bude sestaven jako vyrovnaný, včetně případného financování v rámci rezervního a investičního fondu (opravy).
Jednotlivé požadavky budou řádně zdůvodněny.

Komentář:

Datum zpracování:
Zpracovatel:
Telefon:
E - mail:
Název příspěvkové organizace:
Zástupce organizace:
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Příloha č. 16 k usnesení č. 43/112R/2008

Přehled odpisů podle odpisového plánu, včetně návrhů
na rok 2009 - souhrn podle odpisových skupin
Název organizace:
Číslo organizace:
v tis. Kč
Číslo odpis.
skupiny

Pořizovací
cena

Účetní odpisy
na rok 2009

Oprávky
k 1. 1. 2009

Zůstat. cena
k 31. 12. 2009

a

b

c

d

e=b-c-d

neodepisovaný
majetek

0

1
2
3
4
Celkem

0
0
0
0
0

k řádku "neodepisovaný majetek": uvádí se majetek, který je vyloučen z odpisování ze zákona
(ustanovení § 27 zákona č. 586/1992 Sb. - umělecká díla, pozemky apod.). Nebude uveden již zcela
odepsaný majetek, který vede příspěvková organizace stále ve své evidenci. Na tomto řádku nebudou
uváděny ani budovy a stavby.

Datum zpracování:
Zpracovatel:
Telefon:
E - mail:
Zástupce organizace:

Příloha č. 14 k usnesení č. 43/112R/2008

Metodika zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého
kraje na rok 2009
Rada Ústeckého kraje, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích, vydává tento metodický pokyn
k sestavování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.
1. Zásady sestavování finančních plánů příspěvkových organizací
1.1.

Na základě zřizovací listiny, čl. Hospodaření organizace, mají příspěvkové organizace
Ústeckého kraje povinnost sestavit finanční plán na příslušné rozpočtové období.

1.2.

Finanční plán každé organizace bude zpracován dle přílohy č. 2.a, b (podle oblasti) jako
vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a předpokládaných výnosů (zahrnující hlavní
i doplňkovou činnost), s předpokládaným příspěvkem zřizovatele, včetně případného
zahrnutí použití rezervního a investičního fondu.

1.3.

Finanční plán bude sestaven na základě:
skutečných výnosů a nákladů k 30. 6. 2008
očekávané skutečnosti k 31. 12. 2008 (výnosy, náklady)
od skutečnosti budou odečteny náklady související s účelovými dotacemi (dotace
z Evropské unie, z ministerstev apod.) a s jednorázovými navýšeními (např.
z rezervy odboru, na mimoškolní výchovu apod.)
uzavřených smluv
informací o cenách v roce 2009
prognózy České národní banky o vývoji inflace – vyjma vztahů daných smluvně

1.4.

Součástí finančních plánů bude komentář, který bude u každé nákladové a výnosové
položky obsahovat zejména zdůvodnění navýšení nákladové položky o více než 10% nebo
o 1 mil. Kč (v případě, že zvýšení nedosáhne 10%) a u výnosové položky každé snížení
oproti předpokládané skutečnosti k 31.12. 2008.

1.5.

Svodné odbory mohou rozčlenit nákladové a výnosové položky nad rámec uvedeného
podle vlastního uvážení (viz účet 518 + prázdné řádky na konci tabulky NÁKLADY).

1.6.

U položky 511 – opravy a udržování – budou, kromě výše uvedeného zdůvodnění,
vypsány názvy předpokládaných stavebních prací a názvy zařízení, případně souborů
zařízení u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., u kterých se předpokládají opravy.
Provedení drobných prací na jednom č. p., nebo drobných oprav strojů a zařízení,
případně souborů zařízení u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., bude
vyjmenováno heslovitě po oblastech a vyčísleno jednou částkou.

1.7.

Kromě zdůvodnění změn dle bodu 1.4. budou dále konkrétně rozepsány níže uvedené
položky v případě, že budou rozpočtovány:
nákladové účty:
504 – Prodané zboží
549 – Ostatní náklady
1
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výnosové účty:

602 – Tržby z prodeje služeb
649 – Jiné ostatní výnosy
(vždy zvlášť za hlavní a zvlášť za doplňkovou činnost - bude-li provozována)

1.8.

Finanční plány (přílohy č.2.a, b) budou obsahovat:
- skutečnost r. 2006 a r. 2007
- schválený finanční plán na rok 2008 s rozdělením na hlavní a doplňkovou činnost
- upravený finanční plán roku 2008 s rozdělením na hlavní a doplňkovou činnost
- skutečnost k 30. 6. 2008 za hlavní a doplňkovou činnost
- předpokládanou skutečnost k 31.12. 2008 za hlavní a doplňkovou činnost
- finanční plán na rok 2009 s rozdělením na hlavní a doplňkovou činnost

1.9.

Finanční plány budou zpracovány jako vyrovnané a budou svodným odborem projednány
jednotlivě se zástupci příspěvkových organizací.

1.10. Finanční plány mohou příspěvkové organizace upravovat během roku na základě:
a) přesunu prostředků, při němž se jednotlivé náklady nebo výnosy navzájem ovlivňují,
aniž by se změnil jejich celkový objem
b) použití nových, nepředvídaných výnosů k úhradě nových, nezajištěných nákladů, čímž
se zvýší celkový objem finančního plánu
c) vázání nákladů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním výnosů; tímto opatřením se
objem finančního plánu snižuje
Systém změn finančního plánu během roku je vyjma závazných ukazatelů v kompetenci
svodného odboru.
1.11. Do nákladových položek se promítnou předpokládané ceny dodávek, služeb nebo
stavebních prací, které budou během roku zadány transparentním a nediskriminačním
způsobem, za cenu obvyklou v místě plnění (viz Směrnice S-20/2006 – Zásady závazného
postupu při zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými
příspěvkovými organizacemi).
1.12. Datum předání finančních plánů na svodný odbor: srpen 2008 - konkrétně bude určeno
svodným odborem.
2. Odpisový plán
2.1.

Povinnost sestavovat odpisový plán vyplývá z ustanovení § 28 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, § 31 odst. 1 písm. a) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a z Pravidel pro tvorbu odpisů příspěvkových organizací zřizovaných
Ústeckým krajem, schválených usnesením Rady Ústeckého kraje č. 50/3/2005, ze dne
12.1.2005 (dále jen Pravidla).

2.2.

Příspěvková organizace zpracuje na příslušný rozpočtový rok Přehled odpisů podle
odpisového plánu, včetně návrhů na rok 2009 – souhrn podle odpisových skupin (Příloha
č. 3), v souhrnu podle odpisových skupin (viz Pravidla). Na vyžádání musí být odpisový
plán doložen soupisem odpisů jednotlivého majetku.
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2.3.

Výpočet odpisů podle odpisového plánu, včetně návrhů na rok 2009 – souhrn podle
odpisových skupin, bude předložen zřizovateli ke schválení současně s finančním plánem.
K projednání do Rady Ústeckého kraje předkládá ekonomický odbor. Během roku bude
případná změna výpočtu odpisů podle odpisového plánu souhrnně předložena zřizovateli
ke schválení podle potřeby nejpozději do posledního jednání Rady Ústeckého kraje
v kalendářním roce. Změnu předkládá do Rady Ústeckého kraje svodný odbor.

3. Činnost svodných odborů
3.1

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zpracuje jako podklad pro normativní stanovení
příspěvku „Metodiku rozpisu financování příspěvků na provozní výdaje škol a školských
zařízení zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2009“.
Normativy provozních výdajů z rozpočtu Ústeckého kraje na činnost škol a školských
zařízení budou stanoveny jako roční objem provozních výdajů připadajících na jednotku
výkonu tj. dítě, žáka nebo studenta v určitém oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole
nebo určité školské službě ve školském zařízení (1dítě v DD, 1 ubytovaný v DM, 1 žák
nižšího stupně gymnázia atd.).
Každá jednotka výkonu bude ohodnocena bodovou sazbou na základě:
-

-

-

dlouhodobých průměrů nákladovosti srovnatelných oborů vzdělání a forem vzdělávání ve
školách nebo srovnatelných školských služeb ve školských zařízeních všech veřejných
zřizovatelů v celé ČR
Návrhu postupu na vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných Ústeckým krajem a
normativní financování jejich provozních nákladů do roku 2009 – 2010 (usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/17Z/2006 ze dne 20.12.2006)
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji
Skutečná hodnota normativu vyjádřena v Kč na rok 2009 se stanoví takto:

1) z celkového objemu finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských
zařízení bude nejprve odečteno 25 % (maximálně) na financování mimonormativních
školských zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků, DDM, školní statky, Speciální pedagogické
centrum) a dofinancování specifik normativně financovaných škol a školských zařízení
(nájemné, stravné atd.)
2) takto stanovený objem finančních prostředků se vydělí celkovým počtem bodů sečtených
za všechny školy a školská zařízení podle počtu a struktury jednotek výkonů, čímž se určí
hodnota bodu v Kč
3) zpětně se pak hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získá vynásobením
hodnoty bodu bodovou sazbou, jíž je ohodnocena příslušná jednotka výkonu
Počet a struktura jednotek výkonů dle jednotlivých škol a školských zařízení bude
vycházet ze statistických zahajovacích výkonových výkazů k 30.9.2007 resp. 31.10.2007
(podle povahy činnosti školy či školského zařízení), které jsou příspěvkové organizace
povinny na základě § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
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středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) předávat krajskému
úřadu.
3.2

U příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí je příspěvek stanoven zejména
s ohledem na náklady, které nelze hradit z dotace na sociální služby z Ministerstva práce
a sociálních věcí. Jedná se o odpisy, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku ap.

3.3

Příspěvkovým organizacím
- v oblasti kultury
- v oblasti sociálních věcí
- v oblasti zdravotnictví
- Krajská majetková, p.o.
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.
bude příspěvek stanoven individuálně s tím, že uvedené organizace rozepíší jednotlivé
nákladové a výnosové položky. U nákladových položek bude uvedena jejich konkrétní
náplň včetně předpokládaných největších finančních objemů. Svodný odbor posoudí
rozpis nákladových a výnosových položek a zdůvodnění jejich změn.

3.4

Celkový objem příspěvků zřizovatele za oblast bude odpovídat částce ve schváleném
rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na rok 2009 (Rozpočtový výhled Ústeckého kraje
na období 2009 – 2013).

3.5

Při kontrole finančních plánů se svodný odbor zaměří na:
výnosy (zejména účet 601 – Tržby za vlastní výrobky, 602 – Tržby z prodeje
služeb) dle skutečnosti k 30. 6. 2008 a případné vyšší výnosy zohlední při
stanovení příspěvku zřizovatele
zapojení fondů v případě jejich čerpání (fond rezervní, fond investiční –
neinvestiční čerpání na opravy, fond kulturních a sociálních potřeb a fond odměn).
Čerpání se promítne ve finančním plánu jak do nákladových položek, tak na účet
648 – zúčtování fondů.

3.6

Použití fondů bude realizováno podle Směrnice S – 4/2006 pro použití peněžních fondů
příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Svodné odbory si mohou podle
potřeby samy stanovit další sledované ukazatele pro své příspěvkové organizace.

3.7

V případě, že některá organizace předloží nevyrovnaný výsledek hospodaření, svodný
odbor přiloží své stanovisko k vybilancování finančního plánu příspěvkové organizace
v rozpočtovém roce.

3.8

Finanční plány příspěvkových organizací předané svodným odborem předkládá do Rady
Ústeckého kraje ekonomický odbor po projednání ve finanční komisi, dle přiloženého
harmonogramu.
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4. Závazné ukazatele příspěvkových organizací
4.1.

Na rok 2009 jsou stanoveny závazné ukazatele:
1. Příspěvek zřizovatele, který tvoří:
a) příspěvek na provoz:
- je součástí rozpočtu svodného odboru
- jedná se o provozní náklady
Pozn.: 1) u odboru školství, mládeže a tělovýchovy se jedná pouze o tzv. nepřímé
náklady, hrazené z rozpočtu kraje
2) u dotací se jedná o závazný ukazatel v případě, že rozdělení
neinvestičních prostředků na jednotlivé organizace provádí kraj
(krajský úřad), bez jednoznačné metodiky poskytovatele
b) účelový příspěvek na velkou údržbu:
- je součástí rozpočtu investičního odboru – běžných výdajů
- jedná se o akce velké údržby, které si zajišťuje organizace sama. Neinvestiční
dotace podléhá vyúčtování do jednoho měsíce po ukončení akce, nejpozději však
do 15. prosince běžného roku.
c) účelová investiční dotace:
- je součástí rozpočtu investičního odboru – kapitálových výdajů
- jedná se o investiční akce, které si zajišťuje organizace sama. Investiční dotace
podléhá vyúčtování do jednoho měsíce po ukončení akce, nejpozději však do
15. prosince běžného roku.
2. Objem prostředků na platy v absolutní výši
Nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných
na platy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné stanoví způsob usměrňování výše
prostředků vynakládaných příspěvkovými organizacemi na platy a na odměny za pracovní
pohotovost.
Výše prostředků na platy příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným
celkem se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci peněžních prostředků vymezených
finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních zákonů na
základě rozhodnutí zřizovatele a to zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na
platy v absolutní výši ( § 5 odst. 1 písm. a) citovaného nařízení).
Pokud by příspěvková organizace překročila stanovené prostředky na platy (§ 6 odst. 1
nařízení vlády č. 447/2000 Sb.) a toto překročení neuhradila z fondu odměn (§ 32 odst. 3
zákona č. 250/2000 Sb.), dopustila by se porušení rozpočtové kázně (§ 22 zákona
č. 250/2000 Sb.). Při zapojení fondu odměn nepředkládá příspěvková organizace žádost
o změnu závazného ukazatele. V případě zdůvodněné potřeby vyššího objemu mzdových
prostředků předloží příspěvková organizace žádost o změnu závazného ukazatele - objem
prostředků na platy ke schválení zřizovateli.
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Poznámka: Závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ se netýká
příspěvkových organizací v oblasti školství, neboť finanční prostředky na přímé náklady
jsou poskytovány z MŠMT.
Příspěvek na platy z vlastních prostředků kraje může být příspěvkovým organizacím
v oblasti školství poskytnut pouze v souladu s Pravidly pro použití příjmů z prodeje
nemovitého majetku Ústeckého kraje ve správě zřízených příspěvkových organizací
v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy (usnesení RÚK č.
51/85R/2007).
4.2.

Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2009, současně s jejich finančními
plány, předkládá do Rady Ústeckého kraje ke schválení, po projednání ve finanční komisi,
ekonomický odbor.

4.3.

Během roku všechny druhy úpravy závazných ukazatelů „příspěvek zřizovatele“
a „objem prostředků na platy v absolutní výši“ do Rady Ústeckého kraje předkládá
svodný odbor po projednání ve finanční komisi.

4.4.

Výjimku z článku 4.3. tvoří zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v nízkém
finančním objemu, maximálně do výše 1% příspěvku zřizovatele na provoz za rok. Toto
navýšení bude zřizovateli předkládáno ke schválení zpětně k 30. 6. a k 31. 12. běžného
roku (srpnová a prosincová schůze Rady Ústeckého kraje). Zvýšení příspěvku bude
v kompetenci svodného odboru se souhlasem svodného politika. Zdrojem navýšení bude
pouze rezerva svodného odboru. Navýšení tímto způsobem lze uplatnit v součtu za rok do
výše:
1%: max. 100 tis. Kč :
- Krajská majetková, příspěvková organizace
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy (1% z nepřímých nákladů)
- odbor kultury a památkové péče - kromě výjimek
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kromě výjimek
Výjimky:
a) 1%: max. 200 tis. Kč :
- Severočeská vědecká knihovna, příspěvková organizace
- Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
b) 1%: max. 500 tis. Kč :
- Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

4.5.

Žádosti na profinancování havárií nebudou předkládány k projednání zřizovateli
v případě, že se bude jednat o částky do výše 5 % schváleného závazného ukazatele
(celkem za rok). Tyto musí příspěvková organizace řešit v rámci úspor ve svém finančním
plánu. Svodný odbor může po konzultaci s ekonomickým odborem předfinancovat úhradu
havárie a mimořádných nákladů v rámci úpravy finančního toku odboru.
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5. Závěrečné ustanovení
5.1.

Příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem a odbory krajského úřadu jsou
povinny se touto metodikou řídit.

5.2.

Metodika ke zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na
rok 2009 byla schválená Radou Ústeckého kraje usnesením … dne … .

Přílohy:
č.2.a – Finanční plán na rok 2009 – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
č.2.b – Finanční plán na rok 2009 – vyjma odboru školství, mládeže a tělovýchovy
č.3 – Přehled odpisů podle odpisového plánu, včetně návrhů na rok 2009 – souhrn podle
odpisových skupin
č.4 – Harmonogram
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Harmonogram zpracování finančních plánů, odpisových plánů a závazných
ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2009

Odevzdání podkladů jednotlivými PO na svodný odbor

srpen 2008
(upřesní svodný odbor)

Odevzdání podkladů svodnými odbory na ekonomický odbor

Projednání s ekonomických odborem

Rada Ústeckého kraje

Datum: 21. 3. 2008
Zpracoval: ekonomický odbor

19. 9. 2008

20. 10. - 24. 10. 2008

prosinec 2008 – únor 2009

Příloha č. 18 k usnesení č. 172/112R/2008

SMLOUVA
O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ
STAVBY „I/13 – křižovatka Vernéřov“
která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):
A/
Ředitelství silnic a dálnic ČR
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupené:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
nadřízený orgán:
bank. spoj. :
(dále jen ŘSD ČR)

Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05
65993390
CZ65993390
Ing. Renné Komínkem, ředitelem správy Chomutov, se
sídlem v Chomutově, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Soňa Schönfelderová, vedoucí obchodního referátu
Ing. Václav Filip, pověřený řízením úseku výstavby
Ministerstvo dopravy ČR
KB Praha, č.ú. 19-9177810237/0100
zřizovací listina č.j. 433/2005-410-PRIV/2
a

B/
Ústecký kraj
sídlo:
IČO:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
70892156
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Anna Elischerová, oddělení pozemních komunikací
Krajského úřadu Ústeckého kraje
zástupce ve věcech technických:
Ing. Petr Michálek, vedoucí oddělení pozemních
komunikací Krajského úřadu Ústeckého kraje
bank.spoj.:
č.ú. 882733379/0800
Česká spořitelna, pobočka Ústí nad Labem
(dále jen Kraj)
Číslo smlouvy ŘSD ČR:
Číslo smlouvy kraje:

P/ÚK/01/08
……………….
takto:
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I.
Úvodní ustanovení
1/
Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „I/13 – křižovatka
Vernéřov“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“).
2/
Výše uvedenou Stavbou (Dílem) se mimo jiné zasáhne do stávající komunikace a
souvisejících nemovitostí. Nemovitosti, v části dotčené Stavbou, bude nutné uvést zpět do
provozuschopného stavu. Konstatuje se dále, že v souvislosti se Stavbou budou, jakožto vyvolané
investice, provedeny úpravy některých stávajících objektů a vybudovány další stavební objekty
uvedené a specifikované níže (dále jen společně „Stavební objekty“). Provedení Stavebních
objektů představuje náhradu provozní škody vzniklé Kraji v souvislosti s realizací Stavby. Stavební
objekty budou provedeny plně v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou firmou Mott
MacDonald Praha, spol. s r.o., Národní 15, 110 00 Praha 1, ze dne 12/2007, č. PD (zakázky)
240590 (dále jen Projektová dokumentace), a v rozsahu touto Projektovou dokumentací daném.
Stavebními objekty se v této Smlouvě rozumí:
SO
102
SO
103
SO
162
SO
201
SO
812

Přeložka silnice II/568 – jedná se o přeložku stávající komunikace
Okružní křižovatka na silnici II/568 – jedná se o realizaci nové malé okružní křižovatky
Dopravní značení silnice II/568 – jedná se o stálé dopravní značení
Nadjezd na silnici II/568 přes I/13 v km 0,395 – jedná se o vybudování nadjezdu přes
komunikaci první třídy
Vegetační úpravy silnice II/568 – jedná se o nově vysázenou zeleň

3/
Konstatuje se, že ohledně určitosti vymezení a specifikace Stavebních objektů mezi nimi
není žádných pochybností.
II.
Předmět smlouvy
1/
Konstatuje se, že ŘSD ČR je oprávněno zajistit provedení Stavebních objektů, blíže
specifikovaných v článku I. této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že za podmínek dále uvedených
v této Smlouvě dojde k předání realizovaných Stavebních objektů Kraji. Kraj s provedením
Stavebních objektů a s jejich převzetím souhlasí.
2/
ŘSD ČR zajistí přípravu a provedení Stavebních objektů plně v souladu s Projektovou
dokumentací a na vlastní náklady.
3/
ŘSD ČR za účelem provedení Stavebních objektů mj. zajistí vstupní podklady pro
projektovou a investorskou přípravu, investorské činnosti pro projektovou přípravu, projektování
standardním způsobem, stavební povolení na předmět Díla včetně provedení Stavebních objektů a
realizaci Stavebních objektů podle projektu stavby a za účasti Kraje jako odborného dozoru.
4/
ŘSD ČR se zavazuje přizvat Kraj k předání Stavebních objektů od jejich zhotovitele ŘSD
ČR. Kraj se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své připomínky a námitky, které
pak budou zohledněny v zápisu.
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V zápisu budou uvedeny také všechny vady a nedodělky a způsob, podmínky a termíny jejich
odstranění. Nejpozději do 14 dnů ode dne právní moci příslušného kolaudačního rozhodnutí, na
základě něhož bude povoleno Stavební objekty užívat, předá ŘSD ČR Kraji dokumentaci jejich
skutečného provedení.
5/
Po předání Stavebních objektů zhotovitelem a po jejich převzetí ze strany ŘSD ČR vyzve
ŘSD ČR písemně Kraj k převzetí Stavebních objektů.
6/
Kraj se tímto zavazuje k převzetí Stavebních objektů. Kraj se zavazuje Stavební objekty, ve
stavu a v rozsahu dle dokumentace skutečného provedení, fyzicky převzít od ŘSD ČR i v případě,
že budou vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jejich uvedení do provozu specifikované
v zápise o předání a převzetí mezi ŘSD ČR a zhotovitelem. Veškeré vady a nedodělky budou
odstraněny nejpozději do doby vydání kolaudačního rozhodnutí.
7/
K převzetí Stavebních objektů je za Kraj oprávněna zásadně osoba zástupce ve věcech
technických. Při předání Stavebních objektů bude Kraji předána, nedošlo-li k tomu již dříve podle
odst. 4/, i dokumentace jejich skutečného provedení. Ocenění Stavebních objektů bude stanoveno a
specifikováno v předávacím protokolu.
8/

Kraj se zavazuje, že po převzetí Stavebních objektů zajistí jejich následné provozování.

9/
Konstatuje se, že ohledně předmětu Díla - Stavby zhotovitel poskytuje záruky v obvyklém
rozsahu a s obvyklou délkou záruční doby. ŘSD ČR ve smlouvě se zhotovitelem poskytnutí
takových záruk zajistí. Záruční doba na všechny Stavební objekty uvedené v čl. I této Smlouvy činí
36 měsíců.
10/
Kraj tímto zplnomocňuje ŘSD ČR ke všem úkonům nutným k řádnému provedení Díla a
Stavebních objektů a uděluje svůj souhlas s jejich provedením v souladu s platným stavebním
povolením.
11/
Místem plnění bude stavba s názvem “I/13 – křižovatka Vernéřov“. Termíny zahájení a
dokončení prací budou písemně upřesněny dodatečně dle harmonogramu prací zhotovitele celého
Díla, vzešlého z výběrového řízení. Tyto konkrétní termíny budou Kraji oznámeny alespoň 14 dnů
před plánovaným zahájením prací.
III.
Závěrečná ustanovení
1/
Smluvní strany jsou seznámeny a výslovně souhlasí se skutečností, aby tato smlouva byla
vedena v evidenci smluv vedené Krajem, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
2/
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3/
Tato smlouva byla projednána a schválena Radou Ústeckého kraje dne ………………
usnesením č. ………………………..
4/

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu mezi oběma účastníky.

Příloha č. 18 k usnesení č. 172/112R/2008
5/
Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými,
číslovanými a řádně podepsanými dodatky.
6/
Smlouva je dána na čtyřech stranách textu a ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý
z účastníků obdrží po dvou vyhotoveních.
V Chomutově, dne

V Ústí nad Labem, dne

________________________________
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Renné Komínek
ředitel Správy Chomutov

________________________________
Ústecký kraj
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 20 k usnesení č. 196/112R/2008

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky
Domova důchodců Dubí,
příspěvkové organizace
Požadavky na uchazeče:
− ukončené VŠ vzdělání
− zkušenost s vedením a motivací pracovníků, komunikativnost (výhodou je praxe ve vedoucí
funkci 5 let, praxe v sociální oblasti vítána)
− organizační a řídící předpoklady
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
− strukturovaný životopis, zaměřený na odbornou praxi
− doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání (ověřená kopie)
− výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
− vlastní návrh koncepce (vize) příspěvkové organizace
− čestné prohlášení podle § 4 zákona číslo 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
− vyplněný osobní dotazník
Přihlášky zasílejte (nebo osobně doručte) na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Obálka musí být na vrchu viditelně označena:
VŘ – DD Dubí – neotevírat
Přihláška musí být doručena nejpozději dne 13.6.2008 do 12.00 hod. do podatelny Krajského
úřadu Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

