Rada Ústeckého kraje
__________________________________________________________
Usnesení
z 110. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 21. 4. 2008 od 08:45 hodin do 08:58 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/110R/2008
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program110. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 – 2008.
Usnesení č. 2/110R/2008
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s. –tisková
oprava usnesení č.166/108R/ 2008 ze dne 2.4.2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 166/108R/2008 ze dne 2. 4. 2008 takto:
a ) v bloku II. Rozhodnutí o nepeněžitém vkladu nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví
Ústeckého kraje do společnosti Krajská zdravotní, a.s. a o zvýšení majetkové účasti v této
společnosti v části B) doporučuje se
- v bodě 1. text „§36 odst. 2 písm. l) a m)“ nahrazuje textem „§36 odst. 1 písm. l) a m“)
- v bodě 2. se text „§36 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení),
ve znění pozdějších předpisů, o nepeněžitém vkladu movitého majetku…“ nahrazuje
textem „§36 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o zvýšení majetkové účasti a o nepeněžitém vkladu
movitého majetku …“

b ) v bloku III. Rozhodnutí o peněžitém vkladu Ústeckého kraje do společnosti Krajská
zdravotní, a.s. a o zvýšení majetkové účasti v této společnosti se v bodě 1. se text „§36
odst. 2 písm. l) a m)“ nahrazuje textem „§36 odst. 1 písm. l) a m“)

Usnesení č. 3/110R/2008
Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit poskytnutí účelové investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu
Ústeckého kraje:
a) žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
sídlo: Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 61.000.000,- Kč
název projektu (akce): Revitalizace městského centra II. etapa – 1. stavba
b) žadatel: Statutární město Děčín
IČ: 00261238
sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
výše dotace: 10.000.000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce mostu přes Ploučnici ev. č. DC-012P
2. uložit Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanu Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy o poskytnutí
účelových investičních dotací dle bodu A)1. tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2008
B)

ukládá
Ing. Petru Fialovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A)
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2008

Usnesení č. 4/110R/2008
Úprava usnesení Rady Ústeckého kraje č.32/109R/2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
1. usnesení č. 32/109R/2008 ze dne 15.4. 2008 v bodě A) u projektu číslo 4 takto:
Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra
výše celkových nákladů: 49 700 tis. Kč
2. usnesení č. 32/109R/2008 ze dne 15.4. 2008 v bodě A) u projektu číslo 5 takto:
VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ
Roudnice n. L. – Vědomice
výše celkových nákladů: 25 500 tis. Kč

Usnesení č. 5/110R/2008
Memorandum o spolupráci mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze, Univerzitou Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústeckým krajem při přípravě, vybudování a realizaci
Výzkumného centra regionálního rozvoje
(VYCERRO) v Ústí
nad Labem
Rada Ústeckého kraje pro projednání
rozhoduje
o uzavření Memoranda o spolupráci mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze,
Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústeckým krajem při přípravě,
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vybudování a realizaci Výzkumného centra regionálního rozvoje (VYCERRO) v Ústí nad
Labem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Seznam příloh :
Příloha č. 1 k usnesení č. 5/110R/2008

- Memorandum o spolupráci

3

Příloha č.1 k usnesení č. 5/110R/2008

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
mezi

1. Vysokou školou ekonomickou v Praze,
se sídlem nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 - Žižkov
zast.: Prof. Ing. Richardem Hindlsem, CSc., rektorem
2. Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se sídlem Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
zast.: Doc. Ing. Ivou Ritschelovou, CSc., rektorkou
a
3. Ústeckým krajem
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zast.: Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem
( dále jen strany )

při přípravě, vybudování a realizaci Výzkumného centra regionálního rozvoje
(VYCERRO)
v Ústí nad Labem

_______________________________________________________________________
Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem (dále jen UJEP) a Ústecký kraj (dále jen ÚK) dále nazývané jako strany
řídíce se obecně uznávanými principy a normami vysokého školství,
vycházeje z principů rovnoprávnosti stran,
snažíce se rozšířit a prohloubit vědeckou a výzkumnou spolupráci v oblasti regionálního
výzkumu,
přisuzujíce velký význam rozvoji a upevnění spolupráce všech stran s cílem zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu a zvýšení jeho přínosu pro regionální rozvoj České republiky,
uzavírají níže uvedené Memorandum o spolupráci (dále jen Memorandum).

Článek 1
VÝCHODISKA MEMORANDA
K přípravě Memoranda vedla strany nutnost posílení výzkumu a vývoje problematiky regionálního
rozvoje jako odborné disciplíny, která, jako prakticky jediná, je schopna propojit komplexně otázku
konkurenceschopnosti regionů v globální ekonomice s klíčovou problematikou stimulace kvality života
na lokální a regionální úrovni.
Díky tomu se regionální rozvoj stává jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících odborných disciplín, s
vysokou mírou aplikovatelnosti poznatků do praxe a s významnou společenskou relevancí. Zejména
proto v nejvyspělejších státech světa neustále narůstají požadavky na vybudování kvalitního výzkumu
v oblasti regionálního rozvoje, který je schopen formulovat stanoviska pro transfer inovativních
konceptů rozvoje území do praxe a tím výrazným způsobem přispívat k rozvoji území.
V České republice je problematika regionálního výzkumu v současnosti výrazným způsobem
institucionálně, materiálně i personálně podceněna. Vzniká tak výrazný deficit v možnosti konkurovat
nejvyspělejším státům světa v dosaženém poznání, a tím se výrazně oslabuje možnost podpořit rozvoj
regionů ČR.
Článek 2
1.

Strany budou rozvíjet a upevňovat vzájemnou dlouhodobou spolupráci v oblasti výzkumu a
vývoje problematiky regionálního rozvoje jako odborné disciplíny, a to v rozsahu svých
kompetencí a na základě rovnosti a vzájemného prospěchu. Půjde o posílení výzkumu
v potřebné oblasti, kde je pociťován určitý nedostatek výzkumných kapacit.

2.

Dané Memorandum se nedotýká existujících závazků stran, vyplývajících z jiných smluv o
spolupráci.
Článek 3

Spolupráci strany uskutečňují prostřednictvím:
−
vzájemné spolupráce na přípravě projektu na vybudování Výzkumného centra regionálního
rozvoje
−
vzájemné spolupráce v rámci následné dlouhodobé realizace projektu VYCERRO
−
výměny informací,
−
výměny pracovních zkušeností,
−
školení a zvyšování kvalifikace,
−
navrhování odborníků pro konzultaci vybraných aktivit,
−
spolupráce (dle svých možností) na výzkumných a vývojových projektech či společných akcích
v oblasti regionálního výzkumu,
−
odborných garancí na školící aktivity,
−
poskytování (dle svých možností) odborných lektorů pro aktivity druhé strany,
−
informování o významných akcích pořádaných UJEP/VŠE/ÚK,
−
vzájemné propagace úspěchů a významných aktivit stran,
−
spolupráce při získávání a realizaci projektů Evropské unie,
−
podílení se dle možností a zájmu na společné organizaci odborných a vědeckých konferencí a
podporovat je svou účastí,
−
zvýšení vzájemné prestiže a image, zvát zástupce ostatních stran na vhodné prezentační a
odborné akce, které budou pořádat.

Konkrétní formy spolupráce budou blíže upravovat dílčí smlouvy uzavírané na
základě tohoto Memoranda.
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Článek 4
1.

Za účelem realizace cílů tohoto Memoranda se strany kontaktují přímo mezi sebou.

2.

Za účelem zvýšení účinnosti spolupráce mohou strany vytvářet pracovní skupiny a komise pro
řešení otázek, které jsou předmětem vzájemného zájmu.

3.

Při realizaci konkrétní formy spolupráce představitelé stran nebo jimi pověřené osoby koordinují
a kontrolují vzájemně prováděná opatření.
Článek 5

1.

Každá ze stran učiní potřebná opatření pro zajištění důvěrnosti informací obdržených od druhé
strany, jestliže tato strana pokládá za nežádoucí jejich šíření.

2.

Každá ze stran dbá o dobré jméno svého smluvního partnera, nepoškozuje jeho dobrou pověst
a nevyužívá rozporná stanoviska bez předchozího projednání ke svému mediálnímu či
obdobnému prospěchu.

3.

Případné rozpory či rozdílná stanoviska budou řešena na všech úrovních dohodou s cílem
nalezení smíru.

4.

Informace a dokumenty získané v rámci tohoto Memoranda nemohou být použity bez souhlasu
strany, od které jsou požadovány, pro jiné účely, kromě těch, pro které dala tato strana
souhlas.
Článek 6

1.

Za účelem zabezpečení efektivní vzájemné spolupráce dle čl. 2,3 tohoto Memoranda každá ze
stran určí kontaktní osobu, o čemž informuje ostatní strany, včetně nezbytných kontaktních
údajů týkající se této osoby.

2.

V případě změny kontaktní osoby nebo změny kontaktních údajů se strany o těchto změnách
neodkladně informují.
Článek 7

Zástupci stran se podle potřeb a možností setkávají za účelem vyhodnocování účinnosti spolupráce
podle tohoto Memoranda.
Článek 8
Každá ze stran může navrhnout úpravu tohoto Memoranda. Dodatky a změny Memoranda mohou být
kdykoli provedeny písemně po vzájemném souhlasu stran.
Článek 9
1.

Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu stranami. Každá ze stran je
oprávněna spolupráci probíhající na základě tohoto Memoranda kdykoliv ukončit písemnou
vypovědí. Výpovědní doba je šest měsíců od doručení výpovědi ostatním stranám. Účinnost
dílčích smluv uzavřených na základě tohoto Memoranda není jeho výpovědí dotčena.

2.

ÚK tímto potvrzuje, že o Memorandu bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č.
……………. ze dne …………………

3.

Strany jsou seznámeny se skutečností, že ÚK jako orgán územní samosprávy, je povinen
poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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4.

Toto Memorandum bylo sepsáno podle pravé a svobodné vůle stran. Memorandum bylo
podepsáno v Ústí nad Labem dne........ dubna 2008 ve třech vyhotoveních. Každá ze stran
obdrží jedno vyhotovení, přičemž všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

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

V.............................. dne .........................

....................................................
Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
rektorka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem

......................................................
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

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

....................................................
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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