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
z 108. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 2. 4. 2008 od 9:30 hodin do 12:00 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/108R/2008
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 108. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 – 2008.
Usnesení č. 2/108R/2008
Tisková oprava č. usnesení 5/107R/2008 schválení přijetí finančního daru od České spořitelny
a.s. a jeho poskytnutí společnosti Hipodrom Most a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
schva luje
tiskovou opravu usnesení č. 5/107R/2008 v části A), kde se původní text : „dle předloženého
materiálu“ mění na : „dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení“.
Usnesení č. 3/108R/2008
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
b ere na vědo m í
splnění usnesení vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 132/99R/2007 D Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Správy sociálních
služeb Chomutov, příspěvkové organizace
2. Usnesení č. 52/103R/2008 C Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení
na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce úseku D8 – Bříza – hr. Středočeského kraje,
silnice II/240 , 2.část“ PD a IČ
3. Usnesení č. 23/104R/2008 B Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého
kraje – oblast školství
4. Usnesení č. 180/104R/2008 C-01,02 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Centrum sociální pomoci Litoměřice DD Čížkovice, oprava topení“
5. Usnesení č. 32/106R/2008 B-01 Oznámení návrhu na vyhlášení (změnu hranic) Přírodní
rezervace Černý rybník
6. Usnesení č. 161/106R/2008 B-01,02 Dodatek ke smlouvě o výkupu odpadu - Dohoda o
převzetí závazku podle § 531 občanského zákoníku
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Usnesení č. 4/108R/2008
Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednán
b e re na vědomí
ústní informace členů Rady Ústeckého kraje.
Usnesení č. 5/108R/2008
Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje – obchvat v Chabařovicích
Rada Ústeckého kraje po projednání
vyzývá
zastupitelstvo města Chabařovic, aby ve věci realizace připravovaného obchvatu v
Chabařovicích, jako o věci náležící do samostatné působnosti města, vyhlásilo místní
referendum.
Usnesení č. 6/108R/2008
Úprava Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmana
Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit
1. dle § 36 odst. 1, písm. b), c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, nové Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků v rámci Fondu hejtmana Ústeckého kraje dle předloženého materiálu.
B) u kládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2008
Usnesení č. 7/108R/2008
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) ro z hod la
a . o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Konfederace politických vězňů
IČ: 417581
sídlo: Škrétova 6, 120 00 Praha
výše dotace: 90 000,- Kč
název projektu (akce): Činnost 8 poboček v Ústeckém kraji
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b . o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Duha-Zámeček, o.s.
IČ: 71187227
sídlo: Střední 492/6, Havířov
výše dotace: 10 000,- Kč
název projektu (akce): Vydávání měsíčníku pro děti v zařízeních ústavní výchovy v
ČR
c . o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: FOIBOS, a.s,
IČ: 63079780
sídlo: Bartoškova 26, 140 00 Praha 4
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu (akce): Výstava Slavné vily Ústeckého kraje
d . o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Spolek přátel kláštera Osek, občanské sdružení
IČ: 46071474
sídlo: Rooseveltova 1
výše dotace: 30 000,- Kč
název projektu (akce): Koncerty v oseckém klášteře 2008
e . o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Občanské sdružení pro záchranu hradu Blansko
IČ: 22694064
sídlo: Ryjice 14, 403 31 Ústí nad Labem
výše dotace: 70 000,- Kč
název projektu (akce): Záchrana a oživení zříceniny hradu Blansko
f. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: MAFO s.r.o.
IČ: 26148749
sídlo: Kubelkova 27, 130 00 Praha 3
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu (akce): Podbořanské letní slavnosti
g. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Klub svazu PTP Ústí nad Labem
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IČ: 44557868
sídlo: Šumavská 21, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 90 000,- Kč
název projektu (akce): Podpora činnosti klubů a oblastní rady PTP v Ústeckém kraji
h. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Český svaz chovatelů, okresní organizace Litoměřice
IČ: 70806624
sídlo: Doksany 129, 411 82 Doksany
výše dotace: 50 000,- Kč
název projektu (akce): Česká výstava drobného zvířectva Litoměřice
i. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Občanské sdružení Dubíčko
IČ: 26984563
sídlo: Dlouhá 105, 417 02 Dubí
výše dotace: 32 000 Kč
název projektu (akce): Na prknech, která znamenají svět
j. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Gymnázium Rumburk, příspěvková organizace
IČ: 47274603
sídlo: Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk
výše dotace: 12 000,- Kč
název projektu (akce): Turnaj mladých fyziků
k. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Kulturní svaz Čarnica, o.s.
IČ: 27008843
sídlo: Gogolova 24/14, 400 00 Trmice
výše dotace: 25 000,- Kč
název projektu (akce): Dětský tábor Čarnica – Tisá 2008
l . o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: RSC Fojtovice, o.s.
IČ: 69898391
sídlo: Fojtovice 157, 417 42 Krupka
výše dotace: 50 000 ,- Kč
název projektu (akce): Pořízení stopovače za skútr v rámci Krušnohorské bílé stopy
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B ) d o p o ru č uj e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci
fondu hejtmana Ústeckého kraje v čl. 4 odst. 4.5., a to pro subjekty:
•
•

Česká federace Spastic Handicap
Městský fotbalový klub Ústí nad Labem

2. rozhodnout :
m. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: město Kadaň
IČ: 261912
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
výše dotace: 3 000 000,- Kč
název projektu (akce): Sportovní areál při DDM Šuplík
n . o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Mšené-lázně
IČ: 264083
sídlo: Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně
výše dotace: 750 000,- Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce sportovních kabin u fotbalového hřiště
o . o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: město Kadaň
IČ: 261912
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
výše dotace: 3 000 000,- Kč
název projektu (akce): In-line stezka Kadaň
p. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: město Podbořany
IČ: 00265365
sídlo: Mírová 615, 441 17 Podbořany
výše dotace: 6 300 000,- Kč
název projektu (akce): Sportovní areál TJ Tatran SO- 03-víceúčelové hřiště a
skatepark
q . o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: obec Počedělice
IČ: 00265373
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sídlo: Počedělice 11, 440 01 Louny
výše dotace: 51 000,- Kč
název projektu (akce): 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů
r. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana
žadatel: Česká federace Spastic Handicap, o.s.
IČ: 46070711
sídlo: Jaselská 355, 415 03 Teplice
výše dotace: 1 830 000,- Kč
název projektu (akce): Paralympijský tým Ústeckého kraje
s. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana
žadatel: obec Hora Svaté Kateřiny
IČ: 265934
sídlo: Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu (akce): Oslava obce u příležitosti výročí a získání statutu města
t. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana
žadatel: Městský fotbalový klub Ústí nad Labem
IČ: 68430043
sídlo: Masarykova 226, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 8 900 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba víceúčelového hřiště pro mládež

u. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana
žadatel: obec Kovářská
IČ: 261947
sídlo: náměstí J. Švermy 64, 431 86 Kovářská
výše dotace: 208 000 Kč
název projektu (akce): Rozšíření veřejného rozhlasu a doplnění o bezpečnostní
komponenty
v. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana
žadatel: obec Háj u Duchcova
IČ: 266302
sídlo: Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova
výše dotace: 391 000 Kč
název projektu (akce): Generální oprava chodníku v Kubátově ul., I. etapa
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w. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana
žadatel: obec Bořislav
IČ: 266248
sídlo: Bořislav 20, 415 01 Teplice
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Naše obec v zrcadle dějin – vydání knižní publikace
x. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana
žadatel: obec Františkov nad Ploučnicí
IČ: 555941
sídlo: 407 23 Františkov nad Ploučnicí
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Oprava, dovybavení tenisového hřiště
y. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana
žadatel: město Litvínov
IČ: 00266027
sídlo: náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov
výše dotace: 399 000 Kč
název projektu (akce): Zpracování projektové dokumentace v rámci odstranění
ekologických škod na projekty:
• Revitalizace severovýchodních svahů Hornojiřetínské výsypky
• Chudeřínská spojka – spojka Nové Záluží
z. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana
žadatel: město Litvínov
IČ: 00266027
sídlo: náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov
výše dotace: 210 000 Kč
název projektu (akce): Zpracování projektové dokumentace v rámci odstranění
ekologických škod na projekt „Revitalizace území – Individuální výstavba Na
Vyklučeninách“
aa. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana
žadatel: město Litvínov
IČ: 00266027
sídlo: náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov
výše dotace: 357 000 Kč
název projektu (akce): Zpracování projektové dokumentace v rámci odstranění
ekologických škod na projekty:
• Revitalizace území výchozu sloje ul. Žižkova na areál letních sportů – Lomská
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•

Sanace a revitalizace bývalého lomu Morgenstern

C) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi předložit materiál Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 30. 4. 2008
Usnesení č. 8/108R/2008
Schválení poskytnutí daru (výtěžek ze vstupného na 5. reprezentační ples Ústeckého kraje)
Rada Ústeckého kraje po projednání
ro z hodla o
poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 104.541,-Kč, který je polovinou
výtěžku ze vstupného na 5. reprezentační ples Ústeckého kraje, subjektu
Název: Domov důchodců Teplice, p.o.
Sídlo: U Nových lázní 8, Teplice 415 01
IČ: 63787814
Usnesení č. 9/108R/2008
Žádosti o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro společnost
a) ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o.,
se sídlem: Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25410075
zastoupenou jednatelem společnosti MUDr. Pavlem Kacerovským
b) HIPODROM MOST, a.s.
se sídlem: Velebudice 213, 434 01, Most,
IČO: 64653269,
zastoupenou předsedou představenstva Miroslavem Suchým
Usnesení č. 10/108R/2008
Personální změny v komisích Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e re na vědomí
rezignaci Ing. Pavla Tošovského na členství v Komisi pro vnější vztahy Rady Ústeckého kraje
a Komisi regionálního rozvoje Rady Ústeckého kraje,
B ) j me nu j e
Ing. Aleše Konopáska, členem Komise pro vnější vztahy Rady Ústeckého kraje.
Usnesení č. 11/108R/2008
Schválení účasti Radka Vonky, náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, na
Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ATM Dubaj ve dnech 4. 5. - 8. 5. 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
účast Radka Vonky, náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, na Mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu ATM Dubaj ve dnech 4. 5. – 8. 5. 2008.
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Usnesení č. 12/108R/2008
Zpráva ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje a Hany
Lukáčové, členky Zastupitelstva Ústeckého kraje, na 4. Výročním kongresu „World Health Care
Congress EUROPE 2008“ Berlín, Německo ve dnech 9.– 12. 3. 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
zprávu ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje a Hany
Lukáčové, členky Zastupitelstva Ústeckého kraje, na 4. Výročním kongresu „World Health
Care Congress EUROPE 2008, Berlín, Německo ve dnech 9. – 12. 3. 2008
Usnesení č. 13/108R/2008
Zpráva ze služební cesty Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje ve Vladimírské
oblasti (Ruská federace) ve dnech 6. – 9. 2. 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
zprávu ze služební cesty Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje ve Vladimirské
oblasti (Ruská federace) ve dnech 6. – 9. 2. 2008
Usnesení č. 14/108R/2008
Schválení účasti Ústeckého kraje v projektu Logistika chemického průmyslu ve Střední Evropě v
rámci sítě ECRN
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s účastí Ústeckého kraje v projektu Logistika chemického průmyslu ve Střední Evropě
v rámci sítě ECRN
B) uk ládá
Ing. Alešovi Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zabezpečit účast
Ústeckého kraje v projektu Logistika chemického průmyslu ve Střední Evropě v rámci sítě
ECRN
Termín: 14. 4. 2008
Usnesení č. 15/108R/2008
Převod Nemocnice Louny
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje souhlasit s převodem části podniku společnosti Nemocnice
sv. Alžběty, spol. s r.o. (jako budoucího prodávajícího) společnosti Nemocnice Louny, a.s.
(jako budoucímu kupujícímu), která odpovídá původně převáděnému majetku příspěvkové
organizace Nemocnice Louny, příspěvková organizace, za podmínky, že budoucí kupující
dodrží veškeré podmínky převodu, jak vyplývá z uzavřené Kupní smlouvy o převodu
nemovitých a movitých věcí, smlouva o postoupení pohledávek a o změně dalších práv a
povinností souvisejících s převodem majetku určeného k provozování Nemocnice Louny,
přičemž tuto skutečnost jak budoucí prodávající, tak i budoucí kupující prohlásili čestným
prohlášením ze dne 1. 2. 2008 doručeným Ústeckému kraji.
B) ukládá
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Ing. Petru Fialovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu A)
tohoto usnesení k projednání na jednání zastupitelstva kraje dne 30. 4. 2008.
Termín: 30. 4. 2008
Usnesení č. 16/108R/2008
Dodatek č. 167/2008/1 Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z ho d la
1. o uzavření Dodatku č. 167/2008/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu;
2. o zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek zřizovatele na provoz“ Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje, p.o., o 176.000 tis. Kč na celkovou výši 762 830 tis. Kč.

B) ukládá
1. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství,
zabezpečit nezbytné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení týkajícího se oprav silnic
II. a III. třídy.
Termín: ihned
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení týkajícího se investic do silnic II. a III. třídy.
Termín: ihned
Usnesení č. 17/108R/2008
Dopravní obslužnost autobusová – dodatky smluv
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) s ou hla s í
s tarifní doložkou dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů
1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504,
B) ro z ho d la
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 4. 4. 2008, dopravce
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01
Most, IČ 62242504,
b) Mostecká pánev, s účinností úprav od 4. 4. 2008, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK
měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, IČ 62242504,
c) Příměstská doprava Most - Litvínov, s účinností úprav od 4. 4. 2008, dopravce
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01
Most, IČ 62242504,
dle předloženého materiálu.
Usnesení č. 18/108R/2008
Schválení smlouvy o dílo se společností MATHER PUBLIC RELATIONS, s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) rozhoduje
o uzavření smlouvy o dílo se společností MATHER PUBLIC RELATIONS, s.r.o.
Jankovcova 53, 170 00, Praha 7 IČ: 25635425 dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru Kancelář hejtman Ústeckého kraje,
zabezpečit veškeré potřebné úkony nutné k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 10. 4. 2008
Usnesení č. 19/108R/2008
Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
ro z hodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana č.
18/2007/KH/1885 uzavřené dne 5.12.2007 mezi Ústeckým krajem a společností SVOBODA
SERVIS, s.r.o., se sídlem v Praze, Václavské náměstí 834/17, PSČ: 110 00, IČ: 65 414 705
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
Usnesení č. 20/108R/2008
Informace o čerpání poskytnuté dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad za rok
2007
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

d o p o ru čuj e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o vrácení nevyčerpané části dotace na činnost
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2007 ve výši 1 614 678,93 Kč do
rozpočtu Ústeckého kraje v termínu do 15. 5. 2008.

B)

uk ládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit tento materiál k projednání
Zastupitelstvu Ústeckého kraje,
Termín: 30. 4. 2008

Usnesení č. 21/108R/2008
Platový výměr ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) sta no ví
v souladu s § 59 odstavce 1 písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a
s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, plat Ing. Vladimíru Macholdovi, řediteli Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) u k l á d á
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, zabezpečit veškeré úkony potřebné
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: ihned
Usnesení č. 22/108R/2008
Dotační program "Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2008" - návrh dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
s návrhem dotací Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2008 dle upraveného
materiálu

B)

uk ládá
Radku Vonkovi, náměstku a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dotací
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2008 Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke
schválení
Termín: 30. 4. 2008

C) d o p o ru čuj e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh dotací Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2008
schválit
Usnesení č. 23/108R/2008
Strategie udržitelného rozvoje - Aktualizace indikátorů
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) be re na vědomí
informaci o aktualizaci indikátorů strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje
B ) uk ládá
Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana předložit tento materiál Zastupitelstvu
Ústeckého kraje
Termín: 30. 4. 2008
Usnesení č. 24/108R/2008
Program rozvoje Ústeckého kraje 2008 - 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s dokumentem Program Ústeckého kraje 2008 - 2013 dle předloženého materiálu,
B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dokument Program Ústeckého kraje 2008 - 2013 dle
předloženého materiálu.

C)

u kládá
Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana, předložit Program Ústeckého kraje 2008 2013 Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
Termín: 30. 4. 2008

Usnesení č. 25/108R/2008
Projekt pro Opatření 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity Regionálního
operačního programu Severozápad
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
1. přípravu projektu pro Oblast podpory 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a
publicity Regionálního operačního programu Severozápad,
2. zařazení projektu do Indikativního seznamu projektů předkládaných v rámci ROP na
období 2007 - 2009.
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B) u k l á d á
1. RNDr. Zuzaně Kadlecová zajistit potřebné kroky k předložení projektu pro Oblast
podpory 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity Regionálního operačního
programu Severozápad do 1. výzvy na toto opatření.
Termín: 30. 6. 2008
2. Ing. Jiřímu Hubkovi, vedoucímu odboru evropských projektů, zařadit projekt pro
Oblast podpory 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity Regionálního
operačního programu Severozápad do Indikativního seznamu projektů předkládaných
v rámci ROP na období 2007 - 2009
Termín: 15. 4. 2008
Usnesení č. 26/108R/2008
Projektová dokumentace pro územní řízení na akci "Labská stezka č. 2"
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
úpravu termínů plnění veřejné zakázky č.j. VZ-RR-3/INV/2007 „Labská stezka č. 2“ dle
předloženého materiálu.
Usnesení č. 27/108R/2008
Projektový záměr "Po stopách praotce Čecha"
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o záměru projektu „Po stopách praotce Čecha“,

B) schva luje
a . přípravu projektového záměru „Po stopách praotce Čecha“,
b . zařazení projektového záměru do Indikativního seznamu projektů předkládaných v rámci
ROP na období 2007-2009,
C) ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, učinit nezbytné kroky
potřebné k přípravě projektového záměru „Po stopách praotce Čecha“, ve smyslu důvodové
zprávy, pro předložení projektu v rámci Regionálního operačního programu Severozápad.
Termín: 30. 6. 2008
Usnesení č. 28/108R/2008
Projekt DOSTWELL II v rámci programu INTERREG IV C
Rada Ústeckého kraje po projednání
A ) ber e na vědomí
informaci o projektu „DOSTWELL II“ a možnosti zapojení Ústeckého kraje jako partnera,
B) schva lu j e
účast Ústeckého kraje jako partnera v rámci připravovaného projektu DOSTWELL II
v rámci programu INTERREG IV C
C) ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, učinit nezbytné kroky
potřebné k přípravě projektového záměru „DOSTWELL II“, ve smyslu důvodové zprávy
Termín: 31. 12. 2008
13

Usnesení č. 29/108R/2008
Globální granty OPVK - Prioritní osa 1 - vyhlášení výzev k předkládání grantových projektů
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s vyhlášením 1. výzev v rámci globálních grantů Ústeckého kraje v OPVK v oblasti
podpory 1.1 Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji , oblasti podpory 1.2
Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji a v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení v ústeckém kraji dle předloženého materiálu

B) ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje,
zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace části A) tohoto usnesení
Termín: 30. 4. 2008
Usnesení č. 30/108R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Přístavba
skladu průmyslového zboží k lisovně plastových hmot“ oznamovatele HORZ TJ Stadion Teplice,
Na lučinách 541, 417 12 Proboštov Umístění: Ústecký kraj, Obec: Proboštov u Teplic, k. ú.
Proboštov u Teplic
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 „Přístavba ke skladu průmyslového zboží k lisovně plastových hmot“
oznamovatele HORZ TJ Stadion Teplice, Na lučinách 541, 417 12 Proboštov takto:
Požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí. V dokumentaci požaduje řešit minimalizaci střetů záměru s oprávněnými zájmy
obyvatel okolních nemovitostí, dořešit nesoulad s územním plánem, dopracovat hlukovou
studii a navrhnout variantní řešení záměru.
Usnesení č. 31/108R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Obchodní centrum Knínice – D8, exit 80. km“ oznamovatele UNIVES s.r.o., Badeniho 1, 160 00
Praha 6 Umístění: Ústecký kraj, Obec:Libouchec, k. ú. Knínice u Libouchce
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k oznámení záměru „Obchodní centrum Knínice – D8, exit 80. km“ oznamovatele UNIVES
s.r.o., Badeniho 1, 160 00 Praha 6 takto:
Požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí. V dokumentaci požaduje řešit minimalizaci střetů záměru s oprávněnými zájmy
ochrany přírody a krajiny, dopracovat vliv záměru na odtokové poměry v lokalitě, dořešit
vyjmutí ze ZPF.
Usnesení č. 32/108R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Větrný park Malý Háj“
oznamovatelů DROBIL-ENERGO, s.r.o. a BAUMAT s.r.o., zastoupených na základě plné moci
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Terén Designem, s.r.o., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice Umístění: Ústecký kraj,
Obec:Hora Svaté Kateřiny, k. ú. Malý Háj
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k dokumentaci záměru „Větrný park Malý Háj“ oznamovatelů DROBIL-ENERGO, s.r.o. a
BAUMAT s.r.o., zastoupených na základě plné moci Terén Designem, s.r.o., Dr.
Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice takto:
Dopracovaná dokumentace, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení,
nezahrnuje všechny připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení. Dokumentace nedostatečně řeší
kumulativní účinky s dalšími záměry v lokalitě, přeshraniční vlivy a nedostatečně se zabývá
dopadem na zvláště chráněné druhy živočichů.
Usnesení č. 33/108R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Prodejna
Penny Market Podbořany“ oznamovatele OIK, spol. s.r.o., 28. října 919, 277 11 Neratovice
Umístění: Ústecký kraj, Obec:Podbořany, k. ú. Podbořany
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 „Prodejna Penny Market Podbořany“ oznamovatele OIK, spol. s.r.o., 28.
října 919, 277 11 Neratovice takto:
Požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Usnesení č. 34/108R/2008
Návrh na vyplacení příspěvků na hospodaření v lesích za rok 2007 v režimu de minimis
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
usnesení Rady Ústeckého kraje

č. 26/85R/2007 ze dne 13.6.2007 v části A/10, A/12
1. Vařáková Dana, nar. 21.6.1960, Mládeže 277, 407 01 Jílové u Děčína
Výše příspěvku 63 000,- Kč
12. PhDr. Dvořák Stanislav, nar. 23.6.1944, U Stadionu 987, 293 01 Mladá Boleslav
Výše příspěvku 72 000,- Kč

č. 24/90R/2007 ze dne 11.9.2007 v bodě A/7
7. Švestková Milena, nar. 2. 4. 1965, Čeněves 8, 413 01 Roudnice n. L.
Výše příspěvku 36 000,- Kč
B)

rozhoduje
o uzavření „Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace“ v režimu de minimis, v souladu se
vzorem obsaženým v příloze č. 5 tohoto usnesení schváleným v části C) tohoto usnesení, pro
subjekty uvedené v části A) tohoto usnesení.
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C)

schva luje
Vzor Smlouvy obsažený v příloze č. 5 tohoto usnesení

D ) d o p o ru čuj e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1) revokovat
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 22/20Z/2007 ze dne 27.6.2007 v bodech A/6, A/7, A/19, A/20
6.

Město Blšany, Náměstí 29, 439 88 Blšany, IČ 00264784
Výše příspěvku 96 440,- Kč

7. Město Žatec, nám. Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ 00265781
Výše příspěvku 268 200,- Kč
19. Obec Ohníč, Ohníč 30, 417 65 Ohníč, IČ 00266540
Výše příspěvku 52 560,- Kč
20. Obec Blatno, Blatno 59, 439 84 Blatno, okres Louny, IČ 00264768
Výše příspěvku 30 600,- Kč

č. 19/21Z/2007 ze dne 26.9.2007 v bodech A/1, A/4, A/7, A/10, A/12, A/13, A/17, A/19, A/20,
A/21, A/22, A/23, A/24
1. Obec Valkeřice, Valkeřice 299, 407 25 Valkeřice, IČ 0055967
Výše příspěvku 26 200,- Kč
4. Obec Arnoltice, Arnoltice 34, 405 02 Děčín, IČ 00261971
Výše příspěvku 26 850,- Kč
7. Město Vroutek, Náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek, IČ 00265705
Výše příspěvku 194 400,- Kč
10. OBEC FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ, Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23 Františkov
nad Ploučnicí, IČ 00555941
Výše příspěvku 31 400,- Kč
12. Město Jirkov, Náměstí Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, IČ 00261904
Výše příspěvku 2 196 778,- Kč
13. Obec Chuderov, Chuderov 63, 400 02 Ústí nad Labem, , IČ 00266809
Výše příspěvku 63 190,- Kč
17. Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, IČ 00261289
Výše příspěvku: 11 700,- Kč
19. OBEC MÍSTO, Místo 81, 431 58 Místo, IČ 00262048
Výše příspěvku: 52 450,- Kč
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20. Obec Kámen, Kámen 10, 407 13 Ludvíkovice, IČ 00832189
Výše příspěvku: 34 550,- Kč
21. Obec Ludvíkovice, Ludvíkovice 71, 407 13 ludvíkovice, IČ 00831964
Výše příspěvku: 90 760,- Kč
22. OBEC RŮŽOVÁ, Růžová 60, 405 02 Děčín, IČ 00556017
Výše příspěvku: 12 360,- Kč
23. Obec Snědovice, Snědovice 99, 411 74 Snědovice, IČ 00264385
Výše příspěvku 138 600,- Kč
24. Obec Heřmanov, Heřmanov 13, 405 02 Děčín, IČ 00261327
Výše příspěvku 281 350,- Kč
2) rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích
v režimu de minimis pro subjekty uvedené v části D 1) tohoto usnesení v rozsahu dle
předloženého materiálu.
E)

uk ládá
Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh na poskytnutí dotace dle
části D 2) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2008

Usnesení č. 35/108R/2008
Revokace Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje
na rok 2008 -2013 z usnesení 18/24Z/2008 ze dne 6.2.2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje revokovat usnesení č. 18/24Z/2008 ze dne 6. 2. 2008
Usnesení č. 36/108R/2008
Schválení Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje
na rok 2008 -2013 upraveného metodou blokových výjimek
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit “Program podpory směrů rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 až 2013 dle předloženého materiálu.
B) ukládá
Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit uvedený návrh Zastupitelstvu
Ústeckého kraje ke schválení.
Termín: 30. 4. 2008
Usnesení č. 37/108R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti
ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČO 4527 4649, provozovatel Elektrárna Ledvice, č.p. 141,
Bílina, pro zařízení „Zdroj 660 MWe“. Umístění: Ústecký kraj, obec Bílina, k.ú. Chudeřice u
Bíliny, Duchcov, Ledvice, Ohníč
Rada Ústeckého kraje po projednání
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se vyjadřuje
dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k žádosti společnosti
ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČO 4527 4649, provozovatel Elektrárna Ledvice, č.p.
141, Bílina, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Zdroj 660 MWe“, takto:
K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, dle § 3
odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, za předpokladu zajištění emisí do
ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro výstavbu a zkušební provoz
uvedených zařízení, není připomínek.
Zkušebním provozem musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13
žádosti, ale i splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou CENIA a připomínky dalších
dotčených orgánů veřejné správy. Před uvedením do trvalého provozu požádá provozovatel o
změnu integrovaného povolení.
Usnesení č. 38/108R/2008
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.3 (dále jen změna PRVKÚK)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje č.3, zpracovanou ve smyslu § 4 zák.č. 274/2001, o vodovodech a
kanalizacích, v platném znění, která obsahuje změnu koncepce řešení odkanalizování a
čištění odpadních vod v obcích a místních částech Hrobce – Rohatce, Ústí nad Labem v
částech Habrovice a Strážky, Vršovice a Chožov včetně částí Mnichovský Týnec a Třtěno
dle předloženého materiálu. Navržená řešení jsou z technicko – ekonomického hlediska
optimální a změna PRVKÚK jako základního koncepčního materiálu na dobu do roku 2015
přispěje k podpoře investic z dotačních titulů Ústeckého kraje, státního rozpočtu, Fondů
ČR a Evropských fondů.

B)

nedopo ručuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit navržené změny koncepce řešení odkanalizování a
čištění odpadních vod v obcích a místních částech Hřivice, Hřivice – Markvarec, Hřivice –
Touchovice, Pnětluky, Pnětluky – Konětopy a Domoušice – Solopysky, a v obcích a
místních částech Liběšice – Dolní a Horní Chobolice dle předloženého materiálu. Tato
navržená řešení nejsou z technicko – ekonomického hlediska optimální vzhledem
k neúměrně vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele a proto tyto
koncepce nejsou doporučeny na změnu PRVKÚK. Na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č.17/4Z/2005 ze dne 20. 4. 2005 požadujeme provedení porovnání
reálných variant řešení odkanalizování těchto obcí a jejich částí s cílem nalezení řešení s
nižšími investičními náklady. Žadatel bude informován o možnosti čerpat dotaci z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje na zpracování tohoto porovnání. Navržená změna
koncepce řešení odkanalizování a čištění odpadních vod pravobřežní části obce Terezín
nebude zahrnuta do změn, jedná se o průmyslovou ČOV, které PRVKÚK neřeší a na kterou
není možné žádat o dotaci MZe.

C)

ukládá
Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit předložení návrhu Změny
PRVKUK ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2008

Usnesení č. 39/108R/2008
Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

stanoví
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
PaedDr. Mgr. Aleně Poradové, ředitelce Střední školy technické, U Panského dvora
1006, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, plat od 1. 4. 2008 (platový výměr č. 2097)
Mgr. Ivaně Mastíkové, ředitelce Gymnázia, Česká Kamenice, Komenského 288,
příspěvková organizace, plat od 1. 5. 2008 (platový výměr č. 2105)
Mgr. Jaromíře Venclíčkové, ředitelce Střední odborné školy technické a zahradnické,
Lovosice, příspěvková organizace, plat od 1. 5. 2008 (platový výměr č. 2106)

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. 4. 2008

Usnesení č. 40/108R/2008
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace – personální
záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) be re na vědo mí
vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Dětský domov
a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, Mgr. Josefa Kodydka, ke
dni 31. 12. 2008.
B)

ro z hod la
dle ust. § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích, o vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele
příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Dětský domov a Školní jídelna, Lipová
u
Šluknova 417, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.

C)

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

Usnesení č. 41/108R/2008
Dotační program: „Sport a volný čas 2007“ - schválení dodatku ke smlouvě
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

sc hva lu j e
1. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního
programu „Sport a volný čas 2007“ č. 367/2007/SMT-36 uzavřené dne 5. 03. 2007
v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, na projekt osobě:
příjemce dotace: FK SIAD MOST
IČ: 42140331
sídlo: U Stadionu 275, 434 01 Most
výše dotace: 85 000,- Kč
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název projektu: Fotbal jako volnočasová alternativa
2.

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního
programu „Sport a volný čas 2007“ č. 335/2007/SMT-4 uzavřené dne 15. 03. 2007
v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, na projekt osobě:
příjemce dotace: Volejbalový klub Ervěnice
IČ: 46789804
sídlo: ul. Mlýnská č.p. 1127, Jirkov
výše dotace: 100 000,- Kč
název projektu: Podpora rozvoje v oblasti tělovýchovy a sportu „SPORT PRO
VŠECHNY“ v roce 2007

3.

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního
programu „Sport a volný čas 2007“ č. 342/2007/SMT-11 uzavřené dne 15. 03.
2007 v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na projekt osobě:
příjemce dotace: HC DĚČÍN
IČ: 69387605
sídlo: Zimní stadión v Děčíně, 405 01 Děčín III, Obloukova ulice
výše dotace: 200 000,- Kč
název projektu: LJ a LD ČR 2007

4.

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního
programu „Sport a volný čas 2007“ č. 348/2007/SMT-17 uzavřené dne 8. 06. 2007
v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, na projekt osobě:
příjemce dotace: SPORT RELAX Děčín
IČ: 69292272
sídlo: Příčná 350/4, 405 02 Děčín
výše dotace: 70 000,- Kč
název projektu: Mistrovství Evropy a Mistrovství světa 2007 v karate

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2008

Usnesení č. 42/108R/2008
Gymnázium Děčín, příspěvková organizace – souhlas s použitím části rezervního fondu k posílení
investičního fondu
Rada Ústeckého kraje po projednání
s ou hla s í
s použitím prostředků rezervního fondu, ve výši 131 tis. Kč k posílení investičního fondu
Gymnázia, Děčín, Komenského náměstí 4, příspěvkové organizace, na nákup souboru
multimediální učebny.
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Usnesení č. 43/108R/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 školu praktickou, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673, ve výši 60 tis. Kč, na
celkový objem 672 tis. Kč, na úhradu poskytovaných právních služeb, za podmínky
vrácení finančních prostředků v případě vyhraného soudního sporu do rozpočtu Ústeckého
kraje.
2. Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední školu zdravotnickou, Ústí nad Labem,
Palachova 35, ve výši 250 tis. Kč, na celkový objem 5 234 tis. Kč, na zabezpečení
praktické výuky a odborné praxe v Krajské zdravotní a.s.
Usnesení č. 44/108R/2008
Změna závazného ukazatele – investiční dotace zřizovatele z prodeje nemovitého majetku pro rok
2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
a) Varianta odboru školství mládeže a tělovýchovy:
s ta no vuj e
závazný ukazatel – investiční účelový příspěvek pro rok 2008, pro příspěvkové organizace:
1. Střední škole technické, Most-Velebudice, Dělnická 21, příspěvkové organizaci, ve výši 22 tis.
Kč na stavební úpravy ve svářečské škole
2. Střední škole energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvkové organizaci, ve
výši 21 tis. Kč na výměnu oken v areálu Na Průhoně 4800
3. Střední odborné škole služeb a Střednímu odbornému učilišti, Kadaň, 5.května 680,
příspěvkové organizaci, ve výši 1 993 tis. Kč na plnění opatření energetického auditu a
k nákupu zařízení, které slouží k výuce učebních oborů automechanik a autoelektrikář
4. Dětskému domovu a Školní jídelně Krupka, Libušín 151, příspěvkové organizaci, ve výši 7 tis.
Kč na vnitřní úpravy cvičného bytu
5. Logopedické základní škole, Měcholupy 1, příspěvkové organizaci, ve výši 2 543 tis. Kč,
na opravu střechy objektu sýpky v areálu zámku Měcholupy č.p.1
Usnesení č. 45/108R/2008
Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W. Churchilla 8, příspěvková organizace – příspěvek
zřizovatele na provoz pro rok 2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2008 pro příspěvkovou organizaci
Ústeckého kraje:
název: Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W. Churchilla 8, příspěvková organizace
sídlo: W. Churchilla 8/1512, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
00829986,
o 539 tis. Kč na celkový objem 2 133 tis. Kč s tím, že finanční prostředky jsou určeny na
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1.

2.

B)

dofinancování krajských, celostátních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek,
vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro rok 2008 (393 tis.
Kč),
dofinancování mimořádného rozšíření volnočasových aktivit v rámci nabídky
poskytované domem dětí a mládeže v oblasti sportu v roce 2008 (146 tis. Kč).
uk ládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2008

Usnesení č. 46/108R/2008
Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku žadatelům podle "Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje - 2008"
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
1) o poskytnutí příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou
kulturní památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – 2008 schváleného
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/22Z/2007 ze dne 7. 11. 2007 (dále
jen Program), dle ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, těmto žadatelům:
1. Římskokatolická farnost Staré Křečany, příspěvek ve výši 200.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: obnova kostela sv. Jana Nepomuckého ve
Starých Křečanech
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 73,9
% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
2. Ing. Marcela Koukolová, příspěvek ve výši 200.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: obnova větrného mlýna Světlík v Horním
Podluží
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 30,7
% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
3. Římskokatolická farnost Lubenec, příspěvek ve výši 140.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava části střechy kostela sv. Anny
v Malměřicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
4. Mgr. Martin Hnilo, příspěvek ve výši 132.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: II. etapa obnovy ptačího domku čp. 32
v Úštěku
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 37,7
% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 5. 2009
5. Římskokatolická farnost Vejprty, příspěvek ve výši 165.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: obnova střechy kaple Neposkvrněného
početí Panny Marie na vrchu Mědník v obci Měděnec
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spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 30,1
% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 9. 2008
6. Karel Dittrich, příspěvek ve výši 86.500,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování renesančního reliéfu
heraldické aliance rodů pánů ze Sarau v komplexu hospodářských budov zámku
v Lenešicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 0 %
skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
7. Římskokatolická farnost Bečov u Mostu, příspěvek ve výši 117.720,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: záchrana fragmentu gotické nástěnné malby
v kostele sv. Jakuba v Bedřichově Světci
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 0 %
skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 9. 2008
8. Olga Syrovátková, příspěvek ve výši 144.100,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
v zámeckém parku v Chrámcích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
-

-

dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
2) příspěvky poskytnout žadatelům na základě smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku XI. Programu;
3) uzavřít s žadateli uvedenými v části A/1) tohoto usnesení smlouvy o poskytnutí
dotace ve smyslu Článku XI. Programu.

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1) vyhradit si v souladu s ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o poskytnutí příspěvku podle
Programu vyšším než 200 000,- Kč a o poskytnutí příspěvku obcím bez ohledu na
výši příspěvku;
2) schválit poskytnutí příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo
obnovou kulturní památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace
Programu těmto žadatelům:
1. Římskokatolická farnost Verneřice, příspěvek ve výši 450.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: odstranění havárie a generální oprava
kostela sv. Anny ve Verneřicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 45,2
% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
2. Statutární město Děčín, příspěvek ve výši 500.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava areálu kaple sv. Jana Nepomuckého
v Děčíně, Chrástu
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
3. Roman Lacman, Iva Lacmanová, příspěvek ve výši 215.000,- Kč za podmínky:
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
-

užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování vstupního portálu zámku čp. 8
v Děčíně - Bynově
spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 9,7
% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 1. 8. 2009
Město Mašťov, příspěvek ve výši 313.600,- Kč za podmínky:
užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava fasády kostela sv. Barbory
v Mašťově
spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
Obec Veliká Ves, příspěvek ve výši 187.000,- Kč za podmínky:
užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: I. etapa restaurování sousoší sv. Václava
s anděli ve Veliké Vsi – Nové Třebčici
spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 6 %
skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
Město Výsluní, příspěvek ve výši 500.000,- Kč za podmínky:
užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava střechy bočních lodí a krovu
sakristie a kaple kostela sv. Václava ve Výsluní
spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
Město Vejprty, příspěvek ve výši 316.000,- Kč za podmínky:
užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: obnova fasády kostela sv. Martina ve
Vejprtech
spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
Město Kadaň, příspěvek ve výši 300.000,- Kč za podmínky:
užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování nástěnných maleb v jižní části
ambitu kláštera Františkánů v Kadani
spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 71,2
% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
Obec Bílence, příspěvek ve výši 241.500,- Kč za podmínky:
užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava ohradní zdi kostela sv. Jakuba
Většího ve Škrli
spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
Bronislav Hrabák, příspěvek ve výši 428.274,- Kč za podmínky:
užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: obnova roubeného výměnku zemědělské
usedlosti čp. 9 ve vesnické památkové zóně Srdov
spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří, příspěvek ve výši 500.000,- Kč
za podmínky:
užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování sochařské výzdoby hlavního
průčelí kostela sv. Václava v Budyni nad Ohří
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12.
13.
14.
15.
-

spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 14,5
% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem příspěvku ve výši 350.000,- Kč
za podmínky:
užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: Celkové restaurování pláště rotundy sv. Jiří
na hoře Říp – I. etapa: střešní krytina a vrcholový kříž
spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 19,7
% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
Městys Levín, příspěvek ve výši 250.000,- Kč za podmínky:
užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: dokončení rekonstrukce zvonice v Levíně
spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 39 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31.12. 2008
Žernosecké vinařství s.r.o., příspěvek ve výši 472.000,- Kč za podmínky:
užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava viničních domků – Mariánská,
Kostelní, Malá a Velká Vendule
spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
Město Budyně nad Ohří, příspěvek ve výši 128.274,- Kč za podmínky:
užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: záchrana sklepních prostor v parku
Vodního hradu v Budyni nad Ohří
spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008

16. Městys Peruc, příspěvek ve výši 90.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování sgrafitové výzdoby radnice
v Peruci
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 0 %
skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
17. Město Vroutek, příspěvek ve výši 255.850,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování Mariánského morového sloupu
– Piety ve Vroutku
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 39,3
% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
18. Římskokatolická farnost Libočany, příspěvek ve výši 240.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování hlavního oltáře v kostele
Všech svatých v Libočanech
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 34,4
% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
19. Ing. Stanislava Šefčíková, příspěvek ve výši 400.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: revitalizace objektu Vernerův mlýn
v Brlohu
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
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20. Ing. Miroslav Perout, příspěvek ve výši 323.293,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: záchrana a obnova zámku čp. 54
v Korozlukách
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
21. Město Osek, příspěvek ve výši 401.694,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: oprava ohradní zdi Kuchyňské zahrady
cisterciáckého kláštera v Oseku
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
22. Obec Bořislav, příspěvek ve výši 140.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: Oprava vstupní brány ke kostelu
sv. Kateřiny v Bořislavi
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 37 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 9. 2008
23. Polesí Střekov, a.s., příspěvek ve výši 600.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: rekonstrukce jižní budovy frontálního
křídla zámku v Libouchci
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2008
24. Ing. František Šimek, příspěvek ve výši 350.000,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: I. etapa obnovy areálu vily čp. 349 v Tisé
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 59 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12 .2008
25. Obec Řehlovice, příspěvek ve výši 239.800,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: restaurování pomníku Přemysla Oráče ve
Stadicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 0 %
skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
26. Obec Františkov nad Ploučnicí, příspěvek ve výši 602.245,- Kč za podmínky:
- užití příspěvku v souladu s Programem k účelu: zabezpečovací práce a zpřístupnění
zříceniny hradu Ostrý
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2008
3) příspěvky poskytnout žadatelům na základě smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku XI. Programu;
4) uložit Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanu Ústeckého kraje, uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace ve smyslu Článku XI. Programu s žadateli uvedenými v části B/2) tohoto
usnesení.
C) ukládá
1) PhDr. Petru Novákovi, CSc. vedoucímu odboru kultury a památkové péče zabezpečit
realizaci části A/3) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2008
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2) Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části B) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 30. 4. 2008
D ) b ere na vědo m í
předložený výběr dalších projektů dle předloženého materiálu jako doporučení k poskytnutí
dalších příspěvků podle Programu v případě, že dojde k navýšení fondu z volných prostředků
Ústeckého kraje za rok 2007.
Usnesení č. 47/108R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru „Návrh na
stanovení dobývacího prostoru Vysočany“ oznamovatele V.M.S., spol. s r.o., Husova 1410, 440 01
Louny.Umístění: kraj Ústecký, obec Hrušovany, k. ú. Vysočany u Chomutova.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k posudku záměru „Návrh na stanovení dobývacího prostoru Vysočany“ oznamovatele
V.M.S., spol. s r.o., Husova 1410, 440 01 Louny takto:
dle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k posudku záměru „Návrh na stanovení dobývacího prostoru Vysočany“ oznamovatele
V.M.S., spol. s r.o., Husova 1410, 440 01 Louny takto:
Ústecký kraj nedoporučuje příslušnému úřadu vydání souhlasného stanoviska z důvodu
nedostatečného posouzení a formalismus navržených opatření k ochraně zemědělského
půdního fondu - půd vysoké bonity na určené lokalitě .
Usnesení č. 48/108R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru „V480
Chotějovice – Výškov, změna vedení 220/400 kV na 400/400 kV“ oznamovatele ČEPS, a. s.,
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10.Umístění: kraj Ústecký, obce Břvany, Výškov, Bečov,
Bělušice, Skršín, Volevčice, Bžany, Hostomice, Hrobčice, Kostomlaty pod Milešovkou, Lukov,
Měrunice, Ohníč, Světec.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí,
k posudku záměru „V480 Chotějovice – Výškov, změna vedení 220/400 kV na 400/400 kV“
oznamovatele ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 takto:
Za předpokladu, splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje a podmínek
navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících
z veřejného projednání nemá Ústecký kraj k vydání navrženého souhlasného stanoviska
příslušného úřadu připomínky.
Usnesení č. 49/108R/2008
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Logistické centrum typu GT 1200/2400 Ústí nad Labem“ oznamovatele Vert a.s., Štěpánská
49/633, 110 00 Praha 1, Umístění: kraj Ústecký, obec Ústí nad Labem k. ú. Předlice
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 „Logistické centrum typu GT 1200/2400 Ústí nad Labem“ oznamovatele
Vert a.s., Štěpánská 49/633, 110 00 Praha 1 takto:
Za předpokladu realizace opatření navrhovaných v kapitole D. IV. tohoto oznámení a
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. Ostatní opatření navrhovaná v kapitole D. IV. –
„Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí“ budou, po jejich doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné správy,
odpovídající a dostatečná.
Usnesení č. 50/108R/2008
Rozpočtová opatření č. 3/2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
p ro vá d í
A)

rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 1 169 029 tis. Kč
na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 12 551 107 tis. Kč:
1) zvýšení o částku 477 131 tis. Kč v rámci zapojení zůstatku finančních prostředků
Ústeckého kraje za rok 2007, a to následovně:

financování:
finanční prostředky z roku 2007 – zvýšení o částku 477 131 tis. Kč
výdaje:
a) vratky nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2007 do státního rozpočtu–
zvýšení o částku 432 tis. Kč
odbor ekonomický, zvýšení o částku 104 tis. Kč následovně:
UZ 98 174 – projekty sociální prevence a kriminality – zvýšení o
částku 62 tis. Kč
UZ 98 071 – volby do Parlamentu ČR – zvýšení o částku 14 tis. Kč
UZ 98 074 – volby do zastupitelstev obcí – zvýšení o částku 28 tis. Kč
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 27 tis. Kč následovně:
UZ 33 155 – přímé náklady soukromým školám – zvýšení o částku 3
tis. Kč
UZ 33 160 – projekty romské komunity – zvýšení o částku 24 tis. Kč
odbor sociálních věcí a zdravotnictví – zvýšení o částku 301 tis. Kč následovně:
UZ 13 305 – nedávkové příspěvky na péči dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách – zvýšení o částku 200 tis. Kč
vratky sociálních dávek minulých let – zvýšení o částku 101 tis. Kč
b)

přijaté účelové prostředky z roku 2007, které budou použity v roce 2008 –
zvýšení o částku 20 334 tis. Kč
kancelář ředitele – zvýšení o částku 2 tis. Kč vypořádání přeplatku
odbor regionálního rozvoje – zvýšení o částku 17 784 tis. Kč následovně:
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UZ 47 – projekt Via Regia – 100 tis. Kč
UZ 77 – TA – programy územní spolupráce - Projekt Cíl 3 – 380 tis. Kč
UZ 13 404 – Operační program Rozvoj lidských zdrojů (dále jen OP
RLZ) – Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání –
zvýšení o částku 17 304 tis. Kč
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 810 tis. Kč
následovně:
UZ 13 229 – aktivní politika zaměstnanosti OP RLZ – zvýšení o částku
810 tis. Kč
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 3 tis. Kč pojistné plnění pro
Oblastní muzeum Most, příspěvkovou organizaci
odbor sociálních věcí a zdravotnictví – zvýšení o částku 668 tis. Kč následovně:
UZ 13 101 – aktivní politika zaměstnanosti OP RLZ – zvýšení o částku
36 tis. Kč
UZ 13 404 – OP RLZ – Vzdělávání klíčových účastníků procesu
plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji –
zvýšení o částku 132 tis. Kč
příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči –
zvýšení o částku 500 tis. Kč
odbor evropských projektů – zvýšení o částku 1 067 tis. Kč
UZ 15 434 – OP RLZ – Ústecký kraj – kraj přírody i člověka – zvýšení
o částku 1 067 tis. Kč
c)

finanční prostředky na účtech fondů – zvýšení o částku 373 909 tis. Kč
běžné výdaje:
odbor kancelář hejtmana, Havarijní fond Ústeckého kraje –

zvýšení o částku
36 800 tis. Kč

odbor kancelář ředitele, Fond zaměstnavatele – zvýšení o částku 1 848 tis. Kč
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku
35 713 tis. Kč
odbor životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství Ústeckého
kraje – zvýšení o částku 10 000 tis. Kč
odbor evropských projektů, Fond evropských projektů Ústeckého kraje –
zvýšení o částku 3 859 tis. Kč
odbor investiční, oblast investiční, Fond obnovy Ústeckého kraje – zvýšení o
částku 12 411 tis. Kč
kapitálové výdaje:
oblast kancelář hejtmana, Fond hejtmana Ústeckého kraje -

zvýšení o částku
100 423 tis. Kč

oblast regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku
75 136 tis. Kč
oblast životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství
Ústeckého kraje – zvýšení o částku 9 836 tis. Kč
Fond evropských projektů Ústeckého kraje – zvýšení o částku 87 883 tis. Kč
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d)

finanční prostředky do Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje – zvýšení
o částku 72 tis. Kč
kapitálové výdaje:
oblast životního prostředí a zemědělství - Fond
vodního
hospodářství
Ústeckého kraje - zvýšení o částku 72 tis. Kč

e)

finanční prostředky z úvěru – zvýšení o částku 72 644 tis. Kč
běžné výdaje:
odbor dopravy a silničního hospodářství – Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, zvýšení o
částku 7 970 tis. Kč (zvýšení
závazného
ukazatele – příspěvek na provoz)
kapitálové výdaje:
oblast dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 64 674 tis. Kč

f)

příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací dle schválených
Pravidel použití příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje v oblasti školství,
sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy – zvýšení o částku 9 740 tis. Kč
kapitálové výdaje:
oblast školství, mládeže a tělovýchovy – 32 tis. Kč
oblast sociálních věcí – 4 521 tis. Kč
oblast zdravotnictví – 4 764 tis. Kč
oblast dopravy a silničního hospodářství – 423 tis. Kč

2)

zvýšení o částku 53 tis. Kč
příjmy
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zvýšení o částku 53 tis. Kč
výdaje
odbor ekonomický - UZ 31 - zvýšení o částku 53 tis. Kč (rezerva na havárie,
mimořádné události a nepředvídatelné výdaje)

3)

zvýšení o částku 13 909 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 17 412 - zvýšení o částku 1 090 tis. Kč
UZ 17 453 - zvýšení o částku 12 819 tis. Kč
výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – navýšení o celkovou
částku 13 909 tis. Kč následovně:
UZ 61 - zvýšení o částku 2 473 tis. Kč na realizaci SROP GS 4.1.2. - Podpora
rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor
§
§

Statutární město Ústí nad Labem – zvýšení o částku 1 088 tis. Kč
Město Klášterec nad Ohří – zvýšení o částku 1 385 tis. Kč

UZ 62 - zvýšení o částku 1 429 tis. Kč na realizaci SROP GS 4.1.2. - Podpora
rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední
podnikatele
§

Výstavy, spol. s r.o., Litoměřice – zvýšení o částku 1 429 tis. Kč
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UZ 63 - zvýšení o částku 10 007 tis. Kč na realizaci SROP GS 3.2. - Podpora
sociální integrace v regionu Ústeckého kraje
§ Člověk v tísni, o.p.s. – společnost při České televizi, o.p.s. – zvýšení
o částku 1 547 tis. Kč
§ Oblastní charita Most – zvýšení o částku 1 298 tis. Kč
§ Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Ústí nad Labem zvýšení o částku 913 tis. Kč
§ Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích –
zvýšení o částku 741 tis. Kč
§ Město Bílina – zvýšení o částku 621 tis. Kč
§ Senior Teplice, o.s. – zvýšení o částku 399 tis. Kč
§ Centrum služeb pro ZP, o.p.s. – zvýšení o částku 241 tis. Kč
§ Statutární město Teplice pro Domov důchodců Bystřany – zvýšení o
částku 239 tis. Kč
§ Město Litvínov pro ZŠ a MŠ Litvínov-Janov – zvýšení o částku 210
tis. Kč
4)

rezerva SROP ve výši 3 798 tis. Kč

zvýšení o částku 1 403 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 229 - zvýšení o částku 1 403 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 13 229 - zvýšení o částku 1 403 tis. Kč
na
realizaci
Operačního
programu
Rozvoj lidských zdrojů - projektů
příspěvkových organizací
zřizovaných
Ústeckým krajem:
§ Střední škola energetická a stavební, Chomutov, příspěvková organizace –
zvýšení celkem o částku 507 tis. Kč v rámci projektu „Zaučen v technickém
oboru – snadněji na trh práce 2“ (331 tis. Kč) a v rámci projektu „Moderní
řízení v řízení středních škol“ (176 tis. Kč)
§ Střední škola technická, Most-Velebudice, příspěvková organizace – zvýšení
o částku 475 tis. Kč v rámci projektu „Komplexní program podpory uchazečů
o zaměstnání k přímému pracovnímu uplatnění“
§ Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, příspěvková organizace –
zvýšení o částku 377 tis. Kč v rámci projektu „Druhá šance“
§ SOŠ technická a SOU Louny, příspěvková organizace – zvýšení o částku 44
tis. Kč v rámci projektu „Obráběči na CNC strojích“

5)

zvýšení o částku 2 651 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 166 - zvýšení o částku 2 651 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 33 166 - zvýšení o částku 2 651 tis. Kč
na realizaci okresních, krajských a
republikových kol soutěží příspěvkových
organizací zřizovaných Ústeckým krajem:
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- na zabezpečení okresních kol soutěží ve výši 1 180 tis. Kč
§ Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace – zvýšení o částku 170
tis. Kč
§
Dům dětí a mládeže Chomutov, příspěvková organizace – zvýšení o částku
160 tis. Kč
§
Dům dětí a mládeže Most, příspěvková organizace – zvýšení o částku 170
tis. Kč
§
Dům dětí a mládeže Žatec, příspěvková organizace – zvýšení o částku 170
tis. Kč
§ Dům dětí a mládeže Děčín, příspěvková organizace – zvýšení o částku 170 tis.
Kč
§
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvková organizace – zvýšení o
částku 340 tis. Kč, z toho 170 tis. Kč na okresní kola soutěží v okrese Ústí nad
Labem a 170 tis. Kč na okresní kola v okrese Litoměřice
- na zabezpečení krajských kol a dofinancování okresních kol soutěží ve výši 739
tis. Kč
§ Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvková organizace – zvýšení ve
výši 739 tis. Kč
- na zabezpečení republikových kol soutěží a přehlídek ve výši 732 tis. Kč
§ ZUŠ Teplice, příspěvková organizace – zvýšení o částku 220 tis. Kč na
republikové kolo ZUŠ – hra na akordeon
§
§
§

6)

Konzervatoř Teplice, příspěvková organizace – zvýšení o částku 350 tis. Kč
na Soutěže konzervatoří
ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, příspěvková organizace – zvýšení o částku
147 tis. Kč na soutěž „Virtuosi per musica di pianoforte“
Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola A. E. Komerse, Děčín,
příspěvková organizace – zvýšení o částku 15 tis. Kč na soutěž „Děčínská
kotva 2008“

zvýšení o částku 410 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 354 - zvýšení o částku 410 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 33 354 - zvýšení o částku 410 tis. Kč na
realizaci grantového projektu Podpora přípravy
sportovních talentů na školách s oborem
gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
pro Gymnázium Most, příspěvkovou organizaci

7)

zvýšení o částku 108 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 421 - zvýšení o částku 108 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 33 421 - zvýšení o částku 108 tis. Kč
na realizaci SP PILOT G pro
Gymnázium Rumburk,
příspěvkovou organizaci
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8)

zvýšení o částku 2 323 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 439 - zvýšení o částku 2 323 tis. Kč
výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - UZ 33 439 - zvýšení o částku 2 323 tis. Kč
na
realizaci
grantových
projektů následovně:
- příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem
§ Gymnázium Most, příspěvková organizace – zvýšení o částku 948 tis. Kč
v rámci projektu „Tvorba a ověřování školního vzdělávacího programu na
Gymnáziu Most s využíváním multimediálních technik a ohledem
k životnímu prostředí jako jednotících prvků“
§ Střední zdravotnická škola, Děčín, příspěvková organizace – zvýšení o částku
441 tis. Kč v rámci projektu „Zdravotnické vzdělávání pedagogů“
§ Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a obchodní akademie, Most,
příspěvková organizace – zvýšení o částku 376 tis. Kč v rámci projektu
„Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu“
§ Speciální základní škola a Praktická škola, Trmice, příspěvková organizace –
zvýšení o částku 283 tis. Kč v rámci projektu „Odpolední bezbariérové
vzdělávací centrum“
§ Střední škola energetická a stavební, Chomutov, příspěvková organizace –
zvýšení o částku 42 tis. Kč v rámci projektu „Příprava specifického
vzdělávacího modulu – začínáme podnikat v řemeslech“
- obecní školství
§ Základní škola a Mateřská škola, Povrly – zvýšení o částku 233 tis. Kč
v rámci projektu „Školní vzdělávací program – cesta k vyšší efektivitě
vzdělávání“

9)

zvýšení o částku 401 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 307 - zvýšení o částku 401 tis. Kč
výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví - UZ 13 307 - zvýšení o částku 401 tis. Kč
k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany
dětí pro Kojenecké ústavy Ústeckého
kraje, příspěvkovou organizaci

10) zvýšení o částku 14 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 75 115 - zvýšení o částku 14 tis. Kč
výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství - UZ 75 115 - zvýšení o částku 14 tis. Kč
na realizaci projektu
Radonový
program
ČR
v roce 2008
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11) zvýšení o částku 431 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 98 278 - zvýšení o částku 431 tis. Kč
výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství -

UZ 98 278 - zvýšení o částku 431 tis.
Kč na poskytnutí náhrady škod
způsobených chráněnými živočichy

12) zvýšení o částku 16 117 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 17 453 - zvýšení o částku 6 tis. Kč
přijaté investiční transfery – UZ 17 766 - zvýšení o částku 1 896 tis. Kč
UZ 17 778 - zvýšení o částku 14 215 tis. Kč
běžné výdaje:
odbor evropských projektů, Fond evropských projektů - UZ 67 - zvýšení o částku
6 tis. Kč na realizaci projektu Ústecký kraj – ON-LINE
kapitálové výdaje:
Fond evropských projektů – UZ 67 - zvýšení o částku 16 111 tis. Kč na realizaci
projektu Ústecký kraj – ON-LINE
13) zvýšení o částku 18 906 tis. Kč
příjmy
přijaté investiční transfery – UZ 17 778 - zvýšení o částku 18 906 tis. Kč
kapitálové výdaje
oblast regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o celkovou
částku 18 906 tis. Kč následovně:
UZ 60 - zvýšení o částku 1 746 tis. Kč na realizaci SROP GS 4.2.2. Podpora
regionální infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a
střední podnikatele
§
§

Eva Jasanská, Úštěk – zvýšení o částku 626 tis. Kč
OBEX Most s.r.o., Most – zvýšení o částku 1 120 tis. Kč

UZ 64 - zvýšení o částku 15 129 tis. Kč na realizaci SROP GS 1.1. Regionální
podpora podnikání pro malé a střední podnikatele Ústeckého kraje
§
§
§
§

IZOS s.r.o., Plzeň – zvýšení o částku 8 571 tis. Kč
ROKA Ráža, Teplice – zvýšení o částku 4 650 tis. Kč
IDEA CZ chráněné dílny, Ústí nad Labem – zvýšení o částku
1
144 tis. Kč
Gunter Mayer-POSMAYSPOL, Most - zvýšení o částku 764 tis. Kč

UZ 65 - zvýšení o částku 2 031 tis. Kč na realizaci SROP GS 1.1. Regionální
podpora podnikání pro drobné podnikatele Ústeckého kraje
§

TYMA CZ, Ústí nad Labem - zvýšení o částku 2 031 tis. Kč

14) zvýšení o částku 500 000 tis. Kč
příjmy
přijaté investiční transfery od SFDI – UZ 91 628 - zvýšení o částku 500 000 tis. Kč
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kapitálové výdaje
oblast dopravy a silničního hospodářství – UZ 91 628 - zvýšení o částku 500 000
tis. Kč na realizaci akce D8 –
II/247 Přivaděč k průmyslové zóně
Prosmyky části I. a II.
15) zvýšení o částku 135 172 tis. Kč
příjmy
přijaté investiční transfery – UZ 22 777 - zvýšení o částku 135 172 tis. Kč
kapitálové výdaje
oblast průmyslová zóna Triangle – UZ 22 777 - zvýšení o částku 135 172 tis. Kč
na realizaci programu Průmyslová
zóna Triangle – II. etapa
B)

rozpočtové opatření - přesun ve výši 1 034 tis. Kč při zachování celkového objemu
příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 12 551 107 tis. Kč
1) přesun ve výši 1 024 tis. Kč
odbor ekonomický – UZ 31 – snížení o částku 1 024 tis. Kč (rezerva na havárie,
mimořádné události a nepředvídatelné výdaje)
odbor kancelář ředitele - zvýšení o částku 1 024 tis. Kč (platy zaměstnanců,
pojistné na sociální a zdravotní pojištění)
2) přesun ve výši 10 tis. Kč
odbor regionálního rozvoje - snížení o částku 10 tis. Kč (strategické rozvojové
dokumenty)

odbor kancelář ředitele - zvýšení o částku 10 tis. Kč (pohoštění)
Usnesení č. 51/108R/2008
Přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem k
31. 12. 2007
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b ere na vědo m í
přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým
krajem k 31. 12. 2007 dle předloženého materiálu.
B) u kládá
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,
provést komplexní revize pohledávek po splatnosti nad 1 rok k datu 31. 12. 2007.
Termín : 31. 5. 2008
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Usnesení č. 52/108R/2008
Rozdělení volných finančních prostředků Ústeckého kraje nevyčerpaných v roce 2007
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje

A)

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
1. vzít na vědomí zůstatek finančních prostředků Ústeckého kraje k 31. 12. 2007 ve výši
1 339 317 tis. Kč
2. schválit použití volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok
2007 ve výši 471 418 tis. Kč následovně:
v tis. Kč

1
2

návrh použití volných finančních prostředků
INV - investiční akce a velká údržba

471 418
403 367

3

z toho:

300 000

Krajská zdravotní a. s.

4

II/224 most Očihov

41 000

5

14 000

6

SŠ lesnická škola a SOŠ sociální Šluknov - výměna oken a fasáda
SOŠ a SOU, Podbořany – realizace úspor energie 1.část,výměna
oken

7

Dětský domov, ZŠ praktická, PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov – výměna oken

7 000

8

VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí – výměna oken ul.Pivovarská 594

6 800

9

SOU technické, Chomutov - výměna oken

5 000

10

Jednotná platforma informačního systému

3 812

11

projekt "Revitalizace povodí Lučního potoka"

3 310

12

výkupy pozemků - Okresní ulice v k.ú. Předlice

3 200

13

Ekonomický systém pro krajský úřad

2 545

14

Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - REKO výměníkové stanice

2 000

15

REKO recepčního pultu

2 000

16
17
18
19
20
21
22

B)

EK - splátka úvěru
KH - propagace ÚK, mediální prezentace
RR (Fond rozvoje Ústeckého kraje) - Program na záchranu a obnovu
kulturních památek
KP - příspěvek na činnost PO - posílení muzeí a galerií
ZPZ – Plán odpadového hospodářství – realizační programy
KP - Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008
EK – rezerva na dopravní obslužnost

12 700

10 522
8 750
4 000
2 000
1 970
450
40 359

p ro vá d í
rozpočtové opatření - navýšení celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje o částku
460 896 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 012 003 tis. Kč za
podmínky schválení bodu A) 2. tohoto usnesení Zastupitelstvem Ústeckého kraje, následovně:
financování
zůstatek finančních prostředků z roku 2007 – zvýšení o částku 471 418 tis. Kč
splátka úvěru – snížení o částku 10 522 tis. Kč
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běžné výdaje
odbor kancelář hejtmana – zvýšení o částku 8 750 tis. Kč
odbor ekonomický – zvýšení o částku 40 359 tis. Kč
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 4 000 tis. Kč
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 2 450 tis. Kč
z toho zvýšení závazného ukazatele – příspěvek na provoz:
Oblastní muzeum v Litoměřicích o 800 tis. Kč, z toho mzdy o 200 tis. Kč
Oblastní muzeum v Chomutově o 300 tis. Kč, z toho mzdy o 200 tis. Kč
Oblastní muzeum v Lounech o 300 tis. Kč, z toho mzdy o 200 tis. Kč
Regionální muzeum v Teplicích o 300 tis. Kč, z toho mzdy o 200 tis. Kč
Severočeská galerie výt. umění v Litoměřicích o 200 tis. Kč, z toho mzdy o 130 tis. Kč
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem o 100 tis. Kč, z toho mzdy o 70 tis. Kč
odbor životního prostředí a zemědělství – zvýšení o částku 1 970 tis. Kč
odbor investiční, oblast školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 45 500 tis. Kč
kapitálové výdaje
oblast kanceláře ředitele – zvýšení o částku 2 000 tis. Kč
oblast ekonomická – zvýšení o částku 300 000 tis. Kč
oblast informatiky a vnitřních věcí – zvýšení o 6 357 tis. Kč
oblast majetková – zvýšení o částku 3 200 tis. Kč
oblast školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 2 000 tis. Kč
oblast dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 41 000 tis. Kč
oblast životního prostředí a zemědělství – zvýšení o 3 310 tis. Kč
C)

u kládá
Ing. Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana předložit do Zastupitelstva Ústeckého kraje návrh na
použití volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007.
Termín: 30. 4. 2008

Usnesení č. 53/108R/2008
Poskytnutí kontokorentního úvěru pro Ústecký kraj
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozhodnout o uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru pro Ústecký kraj
s poskytovatelem úvěru Českou spořitelnou a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 1171, dle předloženého materiálu.
B) ukládá
Ing. Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana, předložit doporučení dle bodu A) tohoto usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje,
Termín: 30. 4. 2008.
Usnesení č. 54/108R/2008
Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/104R/2008 v části B) odst. 1 písm. b) ve znění
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o poskytnutí úvěru na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků do
maximální výše 800 000 tis. Kč na období 2008 – 12/2010
a nahrazuje
o poskytnutí úvěrového rámce do maximální výše 2 500 000 tis. Kč na období čerpání od 1.
1. 2009 do 31. 12. 2011 a splácení do 31. 12. 2013 v návaznosti na podmínky jednotlivých
výzev včetně žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu Severozápad.
B) d o p o ru čuj e
v souladu s § 36 odst. 1) písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, rozhodnout o záměru uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového
rámce pro Ústecký kraj do maximální výše 2 500 000 000,-- Kč na pokrytí finančních
potřeb zadavatele souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních
projektů, které budou následně uhrazeny zadavateli z prostředků SR a EU, včetně projektů
Regionálního operačního programu Severozápad, s obdobím čerpání od 1. 1. 2009 do 31. 12.
2011 a maximální splatností do 31. 12. 2013.
C) uk ládá
Ing. Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana, předložit doporučení dle bodu B) tohoto usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje,
Termín: 30. 4. 2008
1.
Usnesení č. 55/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
1.
pozemek: p.p.č. 72/6 o výměře 255 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, (pozemek p.č. 72/6 byl oddělen z pozemku p.č. 72/2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 150-237/2007 ze dne 7.1.2008)
2.
pozemek: p.p.č. 72/7 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, (pozemek p.č. 72/7 byl oddělen z pozemku p.č. 72/2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 150-237/2007 ze dne 7.1.2008)
obec Velké Chvojno, k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, zapsaný na LV č. 93 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
2.
Usnesení č. 56/108R/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, nezapsaná v katastru nemovitostí.
3.
Usnesení č. 57/108R/2008
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
1.
pozemek: p.p.č. 995/7 o výměře 191 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, (pozemek p.č. 995/7 byl oddělen z pozemku p.č. 995/1 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 244-419/2007 ze dne 21.11.2007)
2.
pozemek: p.p.č. 995/8 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, (pozemek p.č. 995/8 byl oddělen z pozemku p.č. 995/1 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 244-419/2007 ze dne 21.11.2007)
obec Chlumec, k.ú. Žandov u Chlumce, zapsaný na LV č. 124 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
4.
Usnesení č. 58/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003. a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje MUDr. Jiřímu
Vrzalovi, bytem: Mezní 3415/21, 400 11 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 4948/5 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 4948/6 o výměře 735 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaný na LV č. 3321 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu
314.844,- Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace,
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260/13, Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o prodeji (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto
usnesení.
Termín: 30. 6. 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: 30. 4. 2008

5.
Usnesení č. 59/108R/2008
Nakládání s majetkem
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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 p. Kamilu
Jarinovi, (podíl ½), bytem 9. května 2045, 436 01 Litvínov a manželům Ing. Jiřímu
Mudrychovi a Jarmile Mudrychové, (podíl ½),oba bytem K.J.Erbena 106/20, 435 01
Most,
- pozemek: p.p.č. 114/2 o výměře 1003 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň
obec Osek, k.ú. Dlouhá Louka, zapsaný na LV č. 325 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 11.333,-Kč a o
vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, IČ: 00080837
k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o prodeji (převodu) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 10. 2008
B)

u kládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

6.
Usnesení č. 60/108R/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“ čl. II schvalování záměru a způsobu prodeje, bod 3) schválených
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje České
republice, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.p.č. 1726/2 o výměře 4030 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
obec Vrbice, k.ú. Vrbice u Valče, zapsané na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro
Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary pro Ústecký kraj
za kupní cenu 322.400,--Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
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0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis
o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
3. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje České
republice, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: st.p.č. 88 o výměře 44 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 667/25 o výměře 3293 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
(oba sloučeny do p.p.č. 931/5 o výměře 3336 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a opravu geometrického a polohového určení pozemků č. 78-448-140/2007)
- pozemek: p.p.č. 931/10 o výměře 151 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
(oddělen z p.p.č. 865/2 o výměře 181 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a
opravu geometrického a polohového určení pozemků č. 78-448-140/2007)
vše v obci Lubenec, k.ú. Libkovice, zapsané na LV č. 359 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.
za kupní cenu 278.960,--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.
4. rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje České
republice, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ: 65993390, a to:
- objekt bez čp/če umístěný na st.p.č. 88, způsob využití: technická vybavenost,
(solné hospodářství skládající se z:
- zásobník soli Bošov, inv. č. 4008110016, poř. hodnota 3,253.353,--Kč, datum
pořízení: 12/1997
- mobilní buňka Bošov, inv. č. 4008120048, poř. hodnota 69.435,--Kč, datum pořízení
09/1989
- studna Bošov, inv. č. 4008270007, poř. hodnota 253.289,--Kč, datum pořízení
03/2001)
vše v obci Lubenec, k.ú. Libkovice, zapsané na LV č. 359 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.
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.
5. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvy,
jejichž předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. a 3. a darovací
smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A)
4. 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. a 3. a poskytnutí daru (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) 4. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 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: 30. 4. 2008
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7.
Usnesení č. 61/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
1. rozhodnout prodat (převést) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje do podílového
spoluvlastnictví nájemníků: Jaroslava Řeřichová, nar. 1.6.1961 (podíl 18,36%),
Miroslava Korbová, nar. 16.4.1979 (podíl 18,75%), Eva Papaiová, nar. 7.5.1964 (podíl
19,16%), manželé Zdeněk a Miluše Barnetovi, nar. 11.4.1968, 29.4.1973 (podíl
19,54%), Ludmila Halamová, nar. 9.8.1956 (podíl 12,11%) a Jana Barnetová, nar.
10.4.1949 (podíl 12,08%), všichni bytem Trnobrany 39, 411 45 Úštěk, a to:
- budova: č.p. 39, část obce Trnobrany, způsob využití: bydlení, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, umístěna na st.p.č. 47
- pozemek: st.p.č. 47 o výměře 621 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
v k.ú. Trnobrany, obec Liběšice, zapsaných na LV č. 250 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu
1.200.000,- Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Dlouhá 75,
410 22 Lovosice, IČ: 080195 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. rozhodnout prodat (převést) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje do společného
jmění manželům Zdeňka a Miluše Barnetovým, nar. 11.4.1968, 29.4.1973,bytem
Trnobrany 39, 411 45 Úštěk, a to:
- pozemek: p.p.č. 58/2 o výměře 2537 m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
v k.ú. Trnobrany, obec Liběšice, zapsané na LV č. 250 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu 50.000,Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Centrum sociální
pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, IČ:
080195 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 smlouvy, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A)1.2. 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)1.2.
tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2008

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

8.
Usnesení č. 62/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
42

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti
Písky – J. Elsnic spol. s r. o., K. H. Borovského 329, 439 42 Postoloprty, a to:
- pozemek: p. č. 287/1 o výměře 6980 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dobývací prostor
- pozemek p. č. 287/2 o výměře 2716 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dobývací prostor
obec Staňkovice, k. ú. Selibice, zapsané na LV č. 139 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny za kupní cenu 110.340,- Kč.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. 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) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 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: 30. 4. 2008

9.
Usnesení č. 63/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 52/21Z/2007 ze dne 26.9.2007.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 32/2006 a doložky
dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z majetku České republiky,
příslušnost hospodaření má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do
vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
-

pozemek: st.p.č. 897 o výměře 821 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: památkově chráněné území

-

budova: č.p. 638 na st.p.č. 897, způsob využití: bydlení, způsob ochrany: památkově
chráněné území

vše obec Žatec, k.ú. Žatec, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Žatec.
B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

10.
Usnesení č. 64/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a
statutárním městem Most, zastoupeným Ing. Vlastimilem Vozkou, primátorem města, se
sídlem Radniční 1, 434 69 Most, IČ: 00266094 na budoucí přijetí daru (převod)
nemovitostí, a to:
a) těleso budoucí komunikace III/2565 Most – Mariánské Radčice v celé délce
b) pozemků a částí pozemků pod budoucí komunikací III/2565 Most – Mariánské
Radčice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most ke dni 27.2.2008 na LV č. 1 pro statutární město Most:
k.ú. Most II
p.p.č. 7505/1
p.p.č. 7545/1
p.p.č. 7544

o výměře max. 1500 m2
o výměře max. 1000 m2
o výměře max. 100 m2

k.ú. Most I
p.p.č. 156
p.p.č. 157
p.p.č. 142/55
p.p.č. 142/54
p.p.č. 142/64
p.p.č. 142/63
p.p.č. 142/56
p.p.č. 142/70
p.p.č. 142/69
p.p.č. 142/74
p.p.č. 142/82
p.p.č. 142/76
p.p.č. 142/81
p.p.č. 142/80
p.p.č. 142/79
p.p.č. 142/78
p.p.č. 142/77
p.p.č. 142/75
p.p.č. 142/73
p.p.č. 142/72
p.p.č. 142/71
p.p.č. 142/83
p.p.č. 134
p.p.č. 29
p.p.č. 107/2

o výměře max. 5000 m2
o výměře max. 20 m2
o výměře max. 40 m2
o výměře max. 70 m2
o výměře max. 90 m2
o výměře max. 1000 m2
o výměře max. 600 m2
o výměře max. 350 m2
o výměře max. 1500 m2
o výměře max. 1200 m2
o výměře max. 120 m2
o výměře max. 150 m2
o výměře max. 200 m2
o výměře max. 750 m2
o výměře max. 100 m2
o výměře max. 650 m2
o výměře max. 450 m2
o výměře max. 1500 m2
o výměře max. 650 m2
o výměře max. 350 m2
o výměře max. 100 m2
o výměře max. 600 m2
o výměře max. 60 m2
o výměře max. 150 m2
o výměře max. 1800 m2

k.ú. Kopisty
p.p.č. 186/19 o výměře max. 5500 m2
p.p.č. 1259/15 o výměře max. 500 m2
k.ú. Konobrže
p.p.č. 75/8
p.p.č. 75/9
p.p.č. 75/10
p.p.č. 75/11
p.p.č. 75/12

o výměře max. 2800 m2
o výměře max. 4500 m2
o výměře max. 2000 m2
o výměře max. 4000 m2
o výměře max. 4000 m2
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p.p.č. 101/11
p.p.č. 99/14
p.p.č. 99/13
p.p.č. 274/2
p.p.č. 273/6

o výměře 296 m2
o výměře 3952 m2
o výměře 12037 m2
o výměře 6858 m2
o výměře 2182 m2

k.ú. Růžodol
p.p.č. 481/19

o výměře 1116 m2

k.ú. Libkovice u Mostu
p.p.č. 902/55 o výměře 8223 m2
2. rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a
ČR - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
zastoupeným Ing. Renné Komínkem, ředitelem správy Chomutov, Kochova 3975, 430 01
Chomutov, IČ: 65993390 na budoucí přijetí daru (převod) nemovitostí, a to:
a) stavba: nadjezd nad silnicí I/13 - ev. číslo 13-043.1 v obci Most
b) části pozemků pod budoucí komunikací III/2565 Most – Mariánské
Radčice,zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most na LV č. 13782 pro ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR:
k.ú. Most II
p.p.č. 7510/1
p.p.č. 7545/2
p.p.č. 7546

o výměře max. 1500 m2
o výměře max. 750 m2
o výměře max. 150 m2

3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvy o budoucí
darovací smlouvě, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)1.2. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o budoucím přijetí daru (převodu) nemovitostí uvedených
v bodu A)1.2.tohoto usnesení.
Termín: 31. 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: 30. 4. 2008

11.
Usnesení č. 65/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
IČ: 69797111 do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 64 o výměře 4953 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.
stupně
obec Tašov, k.ú. Tašov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a předání uvedené nemovitosti do správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
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organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 17UL/2007 a
Doložky, týkající se pozemku parcelní číslo 64 v k.ú. Tašov, nemovitost zapsaná na listu
vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Tašov, v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem z majetku
České republiky s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do majetku Ústeckého kraje (dle předloženého materiálu).
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, v případě že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o bezúplatném převodu nemovitosti uvedené
v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 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: 30. 4. 2008

12.
Usnesení č. 66/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1534/1 o výměře 1510 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Brozany nad Ohří, k.ú. Brozany nad Ohří, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 350/2008 a
doložky dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1534/1 o výměře 1510 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Brozany nad Ohří, k.ú. Brozany nad Ohří, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku,
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příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí znění smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2008
B)

u kládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

13.
Usnesení č. 67/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1 rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 568/1 o výměře 33582 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 568/3 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 568/4 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Osek, k.ú. Dlouhá Louka, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 11/08/4120 a
doložky dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 568/1 o výměře 33582 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 568/3 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 568/4 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
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obec Osek, k.ú. Dlouhá Louka, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasí znění smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitostí uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 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: 30. 4. 2008

14.
Usnesení č. 68/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha
2, IČ: 69797111, a to:
- pozemek: p. p. č. 2920/1 o výměře 7267 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 8166/1 o výměře 12485 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Varnsdorf, k. ú. Varnsdorf, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837, k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí.
2. rozhodnout o bezúplatném převodu nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ:
69797111, a to:
- pozemek: p. p. č. 5992/1 o výměře 21135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Varnsdorf, k. ú. Varnsdorf zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 105/07/UDC/BP a
doložky dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí, a to:
- pozemek: p. p. č. 2920/1 o výměře 7267 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
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- pozemek: p. p. č. 8166/1 o výměře 12485 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 5992/1 o výměře 21135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Varnsdorf, k. ú. Varnsdorf, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Ústeckého kraje.
4. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném
převodu, jejíž předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A)
1., 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě,
že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí
uvedených v bodu A) 1., 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2008
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

15.
Usnesení č. 69/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od města Benešov nad Ploučnicí, se sídlem: Náměstí Míru 1, 407 22, Benešov nad
Ploučnicí, IČ: 00261181, a to:
- pozemek: p. p. č. 1263/3 o výměře 1683 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku
č. 872-268/2007 z p. p. č. 1263/2),
obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro město Benešov nad
Ploučnicí 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 smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A)
1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti
uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2008

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008
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16.
Usnesení č. 70/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 35/24Z/2008 ze dne 6.2.2008

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Litoměřice, zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města, se sídlem
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 00263958, a to:
- budova: část obce Předměstí, č.p. 657, způsob využití: obč. vybavenost na p.p.č. 1182
- budova: část obce Předměstí, č.p. 594, způsob využití: bydlení na p.p.č. 1181
- pozemek: p.p.č. 1182 o výměře 541 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1181 o výměře 283 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1183 o výměře 222 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1184 o výměře 542 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1185 o výměře 309 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Litoměřice a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Základní škola speciální, Základní škola
praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace, IČ:
62770233 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí za podmínky předkupního práva v hodnotě investic vložených do nemovitostí
ke dni uplatnění předkupního práva.
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: 30. 6. 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: 30. 4. 2008

17.
Usnesení č. 71/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o rozšíření směny nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to o:
- pozemek: část p. p. č. 3111 díl „n“ o výměře 4 m2 (nová část p. p. č. 3111 vzniklá z části
p. p. č. 2870 (díl n) o výměře 4 m2 a byla přisloučená do původní p. p. č. 3111
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1058-49/2005),
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaný na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, k
datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu,
jejímž předmětem je směna nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého
kraje rozhodne o směně nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2008

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

18.
Usnesení č. 72/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Louny, se sídlem
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, IČ: 265209, a to:
-

pozemek: část p.p.č. 1971/99 díl „f“ o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 1971/99 a přisloučen
k pozemku p.č. 4986/20 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne 25.9.2007)

-

pozemek: část p.p.č. 1971/99 díl „r“ o výměře 167 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 1971/99 a
přisloučen k pozemku p.č. 1971/29 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne
25.9.2007)

-

pozemek: část p.p.č. 1971/99 díl „s“ o výměře 128 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 1971/99 a
přisloučen k pozemku p.č. 4986/7 dle geometrického plánu č. 3328-160/2007 ze dne
25.9.2007)

-

pozemek: p.p.č. 1904/40 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace

-

pozemek: část p.p.č. 4931/2 díl „i“ o výměře 144 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2 a přisloučen
k pozemku p.č. 2161/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň dle
geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
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-

pozemek: p.p.č. 2164/3 o výměře 22 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: ZPF
(pozemek je přisloučen k pozemku p.č. 2161/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)

-

pozemek: část p.p.č. 2166/30 díl „n“ o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/30 a
přisloučen k pozemku p.č. 2161/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň dle
geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)

-

pozemek: p.p.č. 4931/12 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)

-

pozemek: část p.p.č. 4931/2 díl „e1“ o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2 a sloučen s pozemkem
p.č. 2169/2 díl „f1“ do pozemku p.č. 4931/13, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)

-

pozemek: část p.p.č. 4931/2 díl „c1“ o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2 a sloučen s pozemkem
p.č. 2166/8 díl „d1“ do pozemku p.č. 4931/14, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)

-

pozemek: část p.p.č. 2166/23 díl „o“ o výměře 101 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/23 a přisloučen k
pozemku p.č. 2166/19, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)

-

pozemek: část p.p.č. 2166/30 díl „m“ o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/30 a
přisloučen k pozemku p.č. 2166/19 dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne
10.8.2007)

-

pozemek: p.p.č. 2166/34 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/23, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)

-

pozemek: část p.p.č. 2166/23 díl „h1“ o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 2166/23 a přisloučen k
pozemku p.č. 2166/8, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice dle
geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)

-

pozemek: část p.p.č. 4931/2 díl „g“ o výměře 223 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2 a přisloučen k
pozemku p.č. 4931/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)

-

pozemek: část p.p.č. 4931/2 díl „a“ o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4931/2 a přisloučen k
pozemku p.č. 4931/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
dle geometrického plánu č. 3319-97/2007 ze dne 10.8.2007)
pozemek: p.p.č. 4985/15 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
pozemek: p.p.č. 4985/16 o výměře 229 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
pozemek: p.p.č. 4985/17 o výměře 392 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace

-
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pozemek: p.p.č. 4985/18 o výměře 240 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 4985/19 o výměře 541 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z pozemku p.č. 4985/8, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice dle geometrického plánu č. 3364-656/2007 ze dne 16.1.2008)
obec Louny, k.ú. Louny, zapsaných na LV č. 2798 a LV 6803 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.
-

19.
Usnesení č. 73/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Černčice, se sídlem: Jiráskova 223, 439 01 Černčice, IČ: 00556271, a to:
- pozemek: p.p.č. 375/15 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 375/15 byl oddělen z p.p.č. 375/2 díl „b“ a z p.p.č.
382/1 díl „a“ geometrickým plánem 550-106/2007)
- pozemek: p.p.č. 382/17 o výměře 137 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 382/17 byl oddělen z p.p.č. 382/1, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice geometrickým plánem 550-106/2007)
obec Černčice, k.ú. Černčice u Loun, zapsaných na LV č. 854 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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: 30. 4. 2008

20.
Usnesení č. 74/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od InterCora,
spol. s r.o., se sídlem: Lochotínská 18, 301 00 Plzeň - město, IČ: 47714018, a to:
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- pozemek: p.p.č. 4949/941 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 4949/942 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 3436 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 3.600,- Kč (to je 200,Kč/m2), a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí..
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: 30. 4. 2008

21.
Usnesení č. 75/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a
panem Stanislavem Hajšlem, bytem: Krokova 1015, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: část p.p.č. 3516 o výměře cca. 159 m2, pozemek je veden ve zjednodušené
evidenci
obec Roudnice na Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1804 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za cenu 40,- Kč/
m2
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
kupní smlouvě, jejímž předmětem je nemovitost uvedená v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje schválí uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Termín: 30. 5. 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: 30. 4. 2008

22.
Usnesení č. 76/108R/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
manželi Václavem a Mgr. Lucií Dieneltovými, bytem Kočkovská 2599/11, Ústí nad
Labem na budoucí nákup (nabytí) nemovitostí, a to:
54

- pozemek: část p.p.č. 4551 o výměře cca. 5 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: část p.p.č. 4552/1 o výměře cca. 74 m2, druh pozemku: zahrada, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem zapsané na LV č. 1291 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro manželé Václava a Mgr.
Lucií Dieneltovými za kupní cenu 35.653,- Kč.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
kupní smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého
kraje rozhodne o budoucím nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 30. 6. 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: 30. 4. 2008

23.
Usnesení č. 77/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu (1/6) nemovitosti do
spoluvlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníka: Bártová Vlastimila (1/6), bytem
Proseč 11, Kámen, Golčův Jeníkov, PSČ 582 82, a to:
- pozemek: spoluvlastnický podíl 1/6 p.p.č. 265/33 o výměře 541 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob využití: zemědělský půdní fond,
v obci Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 100 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro Vlastimilu Bártovou (1/6), Jana Bezoušku
(1/6), Rudolfa Hellera (1/3), Hanu Lebruškovou (1/6) a Marii Malou (1/6) za kupní cenu
5.187,-- 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 (1/6) nemovitosti do
spoluvlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníka: Jan Bezouška (1/6), bytem Služátky
40, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91, a to:
- pozemek: spoluvlastnický podíl 1/6 p.p.č. 265/33 o výměře 541 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob využití: zemědělský půdní fond,
v obci Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 100 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro Vlastimilu Bártovou (1/6), Jana Bezoušku
(1/6), Rudolfa Hellera (1/3), Hanu lebruškovou (1/6) a Marii Malou (1/6) za kupní cenu
5.187,-- 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.
55

3. rozhodnout o nákupu (nabytí) spoluvlastnického podílu (1/6) nemovitosti do
spoluvlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníka: Hana Lebrušková (1/6), bytem
Proseč 10, Kámen, Golčův Jeníkov, PSČ 582 82, a to:
- pozemek: spoluvlastnický podíl 1/6 p.p.č. 265/33 o výměře 541 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob využití: zemědělský půdní fond,
v obci Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 100 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro Vlastimilu Bártovou (1/6), Jana Bezoušku
(1/6), Rudolfa Hellera (1/3), Hanu lebruškovou (1/6) a Marii Malou (1/6) za kupní cenu
5.187,-- 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.
4. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvy,
jejichž předmětem je nákup (nabytí) spoluvlastnických podílů nemovitosti uvedených
v bodu A) 1.-3. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí)
spoluvlastnických podílů nemovitostí uvedených v bodu A) 1.-3. tohoto usnesení.
Termín: 31. 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: 30. 4. 2008

24.
Usnesení č. 78/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, právo hospodaření s majetkem státu Palivový kombinát Ústí, státní
podnik, se sídlem Ústí nad Labem, PSČ 400 76, IČ: 00007536, a to:
- pozemek: p.p.č. 523/23 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
obec Světec, k.ú. Světec, zapsané na LV č. 431 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, právo hospodaření s majetkem státu
Palivový kombinát Ústí, s.p.
za kupní cenu 3.500,--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: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 30. 6. 2008
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
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Termín: 30. 4. 2008
25.
Usnesení č. 79/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Kovářská, se sídlem Náměstí J. Švermy 64, Kovářská, 431 86, IČ: 00261947, a to:
- pozemek: p.p.č. 877/1 o výměře 5378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 883 o výměře 1679 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 884/2 o výměře 1738 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 921/1 o výměře 1983 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Kovářská, k.ú. Kovářská zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Kovářská, za kupní cenu 431.120,--Kč a
předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí
3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického
práva v katastru nemovitostí.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 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: 30. 4. 2008

26.
Usnesení č. 80/108R/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 České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: st.p.č. 2 o výměře 609 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova LV 316,
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obec Tuchořice, k.ú. Tuchořice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, za kupní
cenu 80.000,- Kč,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče
Tuchořice, příspěvková organizace, se sídlem: Tuchořice, č.p. 1, PSČ: 439 69, IČ:
00830381 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 18/2008 a doložky
dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: st.p.č. 2 o výměře 609 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova LV 316,
obec Tuchořice, k.ú. Tuchořice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je převod nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
odsouhlasí znění kupní smlouvy o převodu nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 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: 30. 4. 2008

27.
Usnesení č. 81/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru pronájmu nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 2431/12 o výměře 1067 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaný na LV č. 11236 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
28.
Usnesení č. 82/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Ústeckým krajem a panem Stanislavem
Hajšlem, bytem: Krokova 1015, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: část pozemku p.p.č. 3516 o výměře 35 m2, pozemek je veden ve zjednodušené
evidenci
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- pozemek: část pozemku p.p.č. 3531 o výměře 59 m2, pozemek je veden ve zjednodušené
evidenci
obec Roudnice na Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 1804 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na dobu určitou, a
to ode dne předání staveniště zhotoviteli 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 „Obchvat silnic č. II/240 a č. II/246 v Roudnici nad
Labem“, za cenu 940,- Kč za 1 rok (tj. 10,- Kč/m2/rok).
B) u k l á d á
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nemovitostí, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2008
29.
Usnesení č. 83/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Ústeckým krajem a panem Petrem
Kapešem, bytem: Vesce 21, 411 87 Krabčice u Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: část pozemku p.p.č. 3825 o výměře 20 m2, pozemek je veden ve zjednodušené
evidenci
obec Roudnice na Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1058 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na dobu určitou, a to ode dne
předání staveniště zhotoviteli 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 „Obchvat silnic č. II/240 a č. II/246 v Roudnici nad Labem“, za
cenu 200,- Kč za 1 rok (tj. 10,- Kč/m2/rok).

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nemovitostí, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2008

30.
Usnesení č. 84/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2431/12 o výměře 16m2, k.ú. Ústí nad
Labem mezi Ústeckým krajem a Tomášem Horáčkem, IČ: 86683004, se sídlem Vokolkova
919/31 405 02 Děčín, na dobu určitou s platností od 1.5.2008 do 30.6.2008 (ve dnech pondělí
– sobota) – tj. 52 dnů, za účelem instalace předzahrádky v prostoru před vchodem do
provozovny BLUE CAFE, za cenu 10,- Kč/m2/den – tj. celkově za 8.320- Kč/52 dnů.

B)

ukládá
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Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu části
pozemku, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2008
31.
Usnesení č. 85/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru výpůjčky nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 3197/6 o výměře cca 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 2148 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov Teplice pro Ústecký kraj.
32.
Usnesení č. 86/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi Ústeckým krajem a městem Rumburk,
se sídlem: Tř. 9. května 1366, Rumburk, 408 01, zastoupeným: Ing. Jaroslavem Sykáčkem,
starostou města, IČ: 00261602, a to:
- pozemek: část p. p. č. 143/2 o výměře cca 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 144 o výměře cca 18 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště,
- pozemek: část p. p. č. 419/39 o výměře cca 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
- pozemek: část p. p. č. 419/40 o výměře cca 241 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 419/42 o výměře cca 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
- pozemek: část p. p. č. 449 o výměře cca 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 457 o výměře cca 66 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 458 o výměře cca 465 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 465 o výměře cca 170 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
- pozemek: část p. p. č. 498 o výměře cca 273 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
- pozemek: část p. p. č. 506 o výměře cca 131 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 520/2 o výměře cca 987 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 524/2 o výměře cca 76 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
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- pozemek: část p. p. č. 1621/1 o výměře cca 625 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 1624/1 o výměře cca 105 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
- pozemek: část p. p. č. 1626/1 o výměře cca 133 m2, druh pozemku: zahrada, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: část p. p. č. 1640 o výměře cca 107 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: část p. p. č. 1641 o výměře cca 523 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 2406 o výměře cca 104 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 2433 o výměře cca 619 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 2434 o výměře cca 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 2472 o výměře cca 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 2504 o výměře cca 129 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: část p. p. č. 2505 o výměře cca 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 2927/2 o výměře cca 360 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 2298 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Rumburk,
na dobu ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby do dne ukončení stavby za účelem
stavby „Křižovatky na silnici II/263 v průtahu Rumburkem“.
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. 7. 2008

33.
Usnesení č. 87/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s předáním nemovitosti do správy příspěvkové organizace Střední odborná škola
dopravní a strojírenská, Děčín VI, příspěvková organizace, se sídlem: Dělnická 15, 405
02 Děčín VI, IČ: 14450488, s účinností od 1. 5. 2008 včetně práv a závazků souvisejících s
nemovitostí uvedenou tomto usnesení, a to:
- pozemek: p. p. č. 3382 o výměře 449 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: budova LV 1915, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Podmokly, zapsané na LV č. 1623 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, právo hospodaření s
majetkem státu: Masarykova nemocnice Ústí n. L.
34.
61

Usnesení č. 88/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č. rok výroby rok pořízení PC (Kč) ZC (Kč)
šicí řetízkový stroj Textima
18088
1990
22.329,- 0,šicí řetízkový stroj Textima
18089
1990
22.329,- 0,šicí stroj obnitkovací
17998
1989
40.375,- 0,kamera SONY
19031 1985
1989
61.000,- 0,tiskárna jehličková
19233
1989
47.800,- 0,svářečka tyristorová ZU 31522 17446 1986
1989
26.384,- 0,soustruh hrotový
079
1972
1998
47.226,- 0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola textilní Teplice, E. Dvořákové 14, 415 01
Teplice, příspěvková organizace, IČ: 00671631
35.
Usnesení č. 89/108R/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 RICOH FT 4015
5-402-22/1
1997
73.078,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Duchcov, Kubicových 2,
419 01 Duchcov, příspěvková organizace, IČ: 61515477
36.
Usnesení č. 90/108R/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)
pračka 9 kg
583
1997
86.230,0,mycí stroj automat ALBA
592
1998
69.825,0,počítač
596
1999
42.411,0,smažící plynová pánev
553
1996
37.288,0,myčka nádobí FAGOR
120403040
2000
39.950,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Domov důchodců Dubí, Na Výšině 494, 417 01 Dubí,
příspěvková organizace, IČ: 63787849
37.
Usnesení č. 91/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
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název
inv. č.
rok pořízení
PC (Kč)
ZC (Kč)
promítačka MEOCLUB
10
1975
20.400,0,počítačová sestava AMD 5100
+ monitor
8
1996
32.818,0,počítačová sestava PC 133
+ monitor
7
1996
37.454,0,počítačová sestava AT386
+ monitor
3
1994
25.707,0,počítačová sestava PC-233
10
1998
35.000,0,TV kamera VK 150
111
1990
23.278,0,počítačová sestava OCTEC
404
1994
41.500,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium Bílina, Břežánská 9, 418 34 Bílina,
příspěvková organizace, IČ: 61515523
38.
Usnesení č. 92/108R/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 pec třítroubová
TPE 30
38 H
1992
28.084,- 0,z účetní evidence příspěvkové organizace Ústav sociální péče Háj u Duchcova, Kubátova 269,
417 22 Háj u Duchcova, příspěvková organizace, IČ: 63787911
39.
Usnesení č. 93/108R/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)
Anatomický model P 10 – speciál
OSE-A 101 1992
51.720,0,Počítačová síť
HIM 121-55 1999
196.866,20 0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9,
příspěvková organizace, IČ: 00673781.
40.
Usnesení č. 94/108R/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)
masážní vana Eola
149
1996
79.858,80
0,z účetní evidence příspěvkové organizace Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola,
Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace, IČ: 46773509.
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41.
Usnesení č. 95/108R/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 Premio 5040NB
20059222
2004
34.820,0,plotter HP-Desing JET 220 20056984
2000
111.564,0,PC Noname + program
20056887
2000
44.454,26
0,notebook ACER Aspire
20059533
2005
20.800,0,lešení HAKI IV.
30003177
1993
41.364,0,notebook FSC C1020
20058287
2003
36.800,0,videokamera
30003292
1997
26.043,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola technická, Most – Velebudice,
Dělnická 21, příspěvková organizace, IČ: 00125423.
42.
Usnesení č. 96/108R/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)
zabezpečovací a signalizační
zařízení ALTUS
HIM 34
1996
50.610,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Ústav sociální péče Litvínov-Janov, příspěvková
organizace, se sídlem Zátiší 177, 435 42 Litvínov-Janov, IČ: 49872541.
43.
Usnesení č. 97/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení PC (Kč)
ZC (Kč)
OA VW Transporter
SPZ: LTI 17-86
987
1996
801.295,0,z účetní evidence příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková
organizace,
se
sídlem
Dlouhá
75,
410
22
Lovosice,
IČ: 080195.
2. s darováním movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení PC (Kč)
ZC (Kč)
OA VW Transporter
SPZ: LTI 17-86
987
1996
801.295,0,městu Terezín, se sídlem náměstí ČSA 179, 411 55 Terezín, zastoupené Růženou Čechovou,
starostkou města, IČ: 00264474.
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44.
Usnesení č. 98/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok výroby
Minibus Fiat Ducato
SPZ: LTA 24-25
67
1992

rok pořízení

PC (Kč)

1993

831.701,-

rok pořízení

PC (Kč)

1993

831.701,-

ZC (Kč)

175.338,k 31.12.2007
z účetní evidence příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, se sídlem Snědovice 1, PSČ: 411 74, IČ: 70948062.

2. s prodejem movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok výroby
Minibus Fiat Ducato
SPZ: LTA 24-25
67
1992

ZC (Kč)

175.338,k 31.12.2007
společnosti HAZO spol. s r.o., se sídlem Počaply 6, 411 55 Terezín, IČ: 62244370 za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1056/2008 ze dne 25.1.2008 ve výši 52.680,- Kč
včetně DPH.
45.
Usnesení č. 99/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
SPZ
rok pořízení PC (Kč)
ZC (Kč)
Škoda Felicia Combi GLXi DCK 79-25 1996
360.476,0,počet ujetých kilometrů: 225000
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola, Děčín XXXI, Vítězství 194,
příspěvková organizace, IČ: 47274671.
2. s prodejem movitého majetku, a to:
název
SPZ
rok pořízení PC (Kč)
ZC (Kč)
Škoda Felicia Combi GLXi DCK 79-25 1996
360.476,0,počet ujetých kilometrů: 225000
firmě AUTO ANEVA s. r. o., se sídlem: Děčín IX, Teplická 346, PSČ 405 02, IČ: 25489488
za kupní cenu 10.000,- Kč.
46.
Usnesení č. 100/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
počítačová učebna DMII
95061
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rok pořízení
2000

PC (Kč)
135.462,50

ZC (Kč)
0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborná škola mediální grafiky a
polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace, se sídlem: Jiříkovská 840/4, 408 01
Rumburk, IČ: 00497029.
2. s předáním movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok pořízení PC (Kč)
ZC (Kč)
počítačová učebna DMII
95061
2000
135.462,50 0,do správy příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka
Nohy 6, příspěvková organizace, IČ: 00673773.
47.
Usnesení č. 101/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitosti, a to: pozemku p.č. 320/1, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, obec Lovosice, k.ú. Lovosice, zapsaný na LV
č. 225 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký
kraj. Budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
zastoupená Jaroslavem Soukupem, na základě plné moci ze dne 17.10.2006, IČ: 27232425,
budoucí zavázaný : Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem kraje, IČ: 70892156. Obsahem je
povinnost vlastníka strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy uložení kabelu do země a naspojkování na stávající kabely, vstup na předmětnou nemovitost
pro budoucího oprávněného, příp. jeho smluvního dodavatele, to vše za jednorázovou
úhradu 595,- Kč.
Pozemek p.č. 320/1 je svěřen do správy příspěvkové organizace Střední odborná škola
technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, IČ: 00082571.

B)

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

48.
Usnesení č. 102/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení věcného břemene k nemovitostem, a to:
- pozemek: p.p.č. 71/1 o výměře 567 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 71/3 o výměře 222 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
obec Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Žatce, zapsaným na LV č. 180 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro pana Františka Jeřábka.
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ: 400
02, zastoupený Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem kraje, IČ: 70892156, Zavázaný: František
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Jeřábek, Husova 2426, Žatec, Žatec 1, PSČ 438 01. Obsahem je povinnost vlastníka strpět
právo umístění stavby inženýrské sítě - kanalizace a časově neomezené právo vstupu a vjezdu
na předmětné nemovitosti za účelem zřízení, provozování, oprav a údržby stavby kanalizace,
v rozsahu dle GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku č. 289-228/2007, tj.
celkem 109 m2, to vše za jednorázovou úhradu ve výši 26,--Kč/m2, tj. 2.834,--Kč.
B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcných břemen k nemovitostem uvedeným
v bodě A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2008

49.
Usnesení č. 103/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/30296/2008/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. III/22713 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 NN“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.

B)

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

50.
Usnesení č. 104/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4011/2008/LN
k pozemku p.č. 4985/8, 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/2469 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 „Louny-kabel 22 kV RZ 110/22-TS
28. října-TS Nemocnice (IE-12-4000199)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
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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.

51.
Usnesení č. 105/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4009/2008/LN
k pozemku p.p.č. 431/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 2, obec Libčeves v k.ú. Jablonec u Libčevsi, zapsaného na LV č. 233 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2496
na tomto pozemku umístěného ve prospěch budoucího oprávněného: Radek Černý,
Jablonec 31, Libčeves, PSČ 440 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rodinný dům čp. 31Jablonec-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.

52.
Usnesení č. 106/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2061/2007/CV
k pozemku p.č. 1139/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Málkov v k.ú. Vysoká u Chomutova, zapsaného na LV č. 334 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22321 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Málkov, Zelená 3, Zelená,
PSČ 431 02, IČ: 00262013 zastoupeného Dr. Pavlem Bursou, starostou obce. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Vysoká-kanalizace a ČOV“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.

B)

zmo cňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
53.
Usnesení č. 107/108R/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.p.č. 564/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Krásní 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 Inženýrink 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 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.

54.
Usnesení č. 108/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1001/2008/DC
k pozemku p.p.č. 1766, 1812 a 1821 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Česká Kamenice v k.ú. Kerhartice,
zapsaných na LV č. 12 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a
komunikaci č. III/2639 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 „Kerhartice-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 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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55.
Usnesení č. 109/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3019/2008/LT
k pozemku p.p.č. 4236 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
menší cheáněné území, obec Roudnice nad Labem v k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaného
na LV č. 2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikace č. III/24048 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-12-4003303-Roudnice nad Labem, přip. Zahradní město-kVN, kNN,
TS“, 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.

56.
Usnesení č. 110/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4010/2008/LN
k pozemku p.č. 869/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Žerotín v k.ú. Žerotín u Panenského Týnce zapsaného na LV č. 360 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/23723 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Ing. Petr Dort, U Matky Boží
992, Louny, PSČ 440 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Žerotín, p.p.č. 94/2,
novostavba RD-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.

57.
Usnesení č. 111/108R/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/4012/2008/LN
k pozemku p.č. 632/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
2, obec Libčeves v k.ú. Hnojnice zapsaného na LV č. 91 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/249 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Jan Fojtík, Přemyslovců 2009, Louny , PSČ 440 01.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Rodinný dům čp. 83 na parc. č. 91, Hnojnice-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.

58.
Usnesení č. 112/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6015/2008/UL
k pozemku p.č. 974 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Čermná v k.ú. Čermná u Libouchce zapsaného na LV č. 424
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci
č. III/26035 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
„UL, Čermná-Šantorová Libuše (IV-12-4005165)“ 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.

59.
Usnesení č. 113/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
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se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6016/2008/UL
k pozemku p.č. 2491/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Duchcov v k.ú. Duchcov. zapsaného na LV č. 1757 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. II/254 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch 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 „TP, Duchcov, Osecká-přeložka
vedení NN (EP-12-4000975)“ 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. 114/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6018/2008/UL
k pozemku p.č. 3607/1 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. III/25348 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 „TP, Krupka, Teplická-kabelové připojení 3 OM
(IV-12-4004307)“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002,
k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

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

61.
Usnesení č. 115/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4014/2008/LN
k pozemku p.č. 871/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Blažim v k.ú. Blažim zapsaného na LV č. 68 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/251 na tomto pozemku umístěném ve
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prospěch budoucího oprávněného: Václav Veverka, Pomořanská 3119, Most, PSČ 434 01.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Výstavba RD na parc. č. 76/4 v k.ú. Blažim-vodovodní a
kanalizační přípojka“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9.
2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.
B)

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. 116/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4013/2008/LN
k pozemku p.č. 174/1 a 174/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Podbořany v k.ú. Hlubany zapsaných na LV č. 888 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. II/221 a II/226 a dále
k pozemku p.č. 5599/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Vroutek v k.ú. Vroutek zapsaného na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. II/221 a II/226 na těchto pozemcích
umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Město Podbořany, Mírová 615,
Podbořany, PSČ 441 01, IČ 00265365 zastoupeného Mgr. Radkem Reindlem, starostou
města. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Podbořany stezka pro pěší a cyklisty do MČ
Hlubany“ 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.

63.
Usnesení č. 117/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2009/2008/CV
k pozemku p.č. 256/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
geodetický bod, obec Patokryje v k.ú. Patokryje zapsaného na LV č. 115 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/25311 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Ing. arch. Vasil Pješčak,
Patokryje 79, Patokryje, PSČ 435 21. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
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na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Uložení plynové
přípojky a kabelu NN k RD Patokryje“ 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.

64.
Usnesení č. 118/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2010/2008/CV
k pozemku p.č. 164 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
značka geodetického bodu, obec Litvínov v k.ú. Křížatky zapsaného na LV č. 674 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/25343
na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Miroslav Brom,
Studentská 2094, Litvínov, PSČ 436 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „RD na p.p.č. 12/12
Křížatky, manželé Bromovi-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.

65.
Usnesení č. 119/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6017/2008/UL
k pozemku p.č. 210/1 a 211/9 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Chotějovice v k.ú. Chotějovice zapsaných na LV č. 482 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25316 a III/25319
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 Inženýring Děčín. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Nadzemní vedení 400 kV Ledvice-TR Chotějovice (č.st. 331201)“ jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
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usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši
19%.
B)

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. 120/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3020/2008/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 Čuda,
Ploskovice 13, Ploskovice, PSČ 411 42. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Ploskovice-STL
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.

67.
Usnesení č. 121/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6019/2008/UL
k pozemku p.č. 397 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Chuderov v k.ú. Chuderov zapsaného na LV č. 397 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/26036 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: SČP Net s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad
Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567, v zastoupení Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 940,
Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 49903209, zastoupeného Josefem Hanouskem. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Chuderov, výstavba RD-plynová přípojka na p.p.č. 289/6“
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
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
68.
Usnesení č. 122/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3022/2008/LT
k pozemku p.č. 222/1, 222/3 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Travčice v k.ú. Nučničky zapsaných na LV č. 243 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24056 a dále
k pozemku p.č. 646/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Travčice v k.ú. Travčice zapsaného na LV č. 243 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24056 a dále
k pozemku p.č. 415 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Terezín v k.ú. Počaply u Terezína zapsaného na LV č. 538 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24056 na těchto
pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Telefónica O2 a.s., Olšanská
55/5, Praha 3, PSČ 130 34, IČ: 60193336, zastoupeného Miroslavem Možným. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Nučničky (LT)-PK, 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.

69.
Usnesení č. 123/108R/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
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jednorázovou úhradu v částce 1.190,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 12.2.2007.
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. 124/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2003/2008/CV k pozemku p.č.
2081/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Kryštofovy Hamry v k.ú. Rusová zapsaného na LV č. 330 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. II/224 na tomto pozemku umístěném
ve prospěch oprávněného: Green Lines Rusová s.r.o., U Záběhlického zámku 46/4, Praha
10, PSČ 106 00, IČ: 27384438, zastoupeného Ing. Milošem Chalupou, jednatelem. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Větrná farma Rusová-připojení elektráren k rozvodné síti“,
jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 49-118/2006 ze dne 12.2.2008, který je
nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19%
DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.309,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 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. 125/108R/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 komunikací 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 komunikací č. II/253 na těchto
pozemcích umístěných ve prospěch oprávněného: ČR-Ministerstvo dopravy, Praha,
zastoupeného 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 D8 – 70,49 km“,
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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 63560/2007 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.

72.
Usnesení č. 126/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6003/2008/UL k pozemku p.č. 1259
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Teplice v k.ú.
Žim zapsaného na LV č. 114 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Teplice a komunikaci č. III/25829 na tomto pozemku umístěném ve prospěch oprávněného:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425, zastoupeného Ing.
Pavlem Šmakalem, vedoucí oddělení dokumentace. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „TP-Žimpřipojení zahrádek u tratě (č. st. IV-12-4000924-80)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 227-341/2006 ze dne 14.12.2006, 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 11.10.2006.

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.

73.
Usnesení č. 127/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6004/2008/UL k pozemku p.č. 684
a 685 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Homole u Panny v k.ú. Lhota pod Pannou zapsaných na LV č. 241 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č.
III/25847 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 „UL-Lhota pod
Pannou-rekonstrukce NN-spodní část“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
78

plánu č. 140-154/2007 ze dne 1.10.2007, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce
7.140,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
10.12.2007.
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. 128/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6002/2008/UL k pozemku p.č.
1450/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Trmice
v k.ú. Trmice zapsaného na LV č. 216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. II/258 na tomto pozemku umístěném 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 „Elektronické mýto D8-75,8-R-O-SO
402 kabelová přípojka NN“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 1116364/2006 ze dne 2.2.2007, 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 10.1.2007.

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.

75.
Usnesení č. 129/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3003/2008/LT k pozemku p.č. 545
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Lovosice
v k.ú. Lovosice zapsaného na LV č. 299 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/00817 na tomto pozemku umístěném ve prospěch
oprávněného: Severočeská plynárenská a.s., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ:
49903209, zastoupeného Ing. Petrem Vaníkem a Ing. Tomášem Krásou.. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Lovosice-rekonstrukce NTL plynovodní přípojky v ul. Třebenická čp.
221/2“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 1752-233/2007 ze dne
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20.12.2007, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo
zřízeno včetně 19% DPH za jednorázovou úhradu v částce 952,- Kč. Výše jednorázové
úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 8.2.2008.
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.

76.
Usnesení č. 130/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1003/2008/DC
k pozemku p.č. 2923 a 3638 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Rumburk v k.ú. Rumburk zapsaných na LV č.
2667 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č.
III/26330 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 Inženýring Děčín. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Rumburk-Krásnolipská p.p.č. 3341/10, pí. Koubková“ 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.

77.
Usnesení č. 131/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6013/2008/UL
k pozemku p.č. 346 a 354 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Malečov v k.ú. Malečov zapsaných na LV č. 161 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č.
III/25841 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného:
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
„UL-Malečov-prodloužení vodovodního řádu pro 5 RD“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
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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. 132/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1004/2008/DC
k pozemku p.č. 3638 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: 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 „Císařský-výměna
podpěrných bodů VN-33310700“ 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.

79.
Usnesení č. 133/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1002/2008/DC
k pozemku p.č. 6349 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Jiříkov v k.ú. Jiříkov zapsaného na LV č. 748 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. II/263
na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: 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 „Jiříkov-rekonstrukce
sítě NN“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě
bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

zmo cňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejíž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
80.
Usnesení č. 134/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3025/2008/LT
k pozemku p.č. 1176/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Prackovice nad Labem v k.ú. Libochovice nad Labem
zapsaného na LV č. 108 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikaci č. III/24722 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 „IE-12-4001724-LT, Libochovice nad Labem- NN posílení 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%.

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. 135/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4008/2008/LN
k pozemku p.č. 546 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Blšany v k.ú. Blšany u Loun zapsaného na LV č. 336 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22941 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 „Blšany-rekonstrukce volného 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.
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82.
Usnesení č. 136/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2009/2008/CV
k pozemku p.č. 1962/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Jirkov v k.ú. Jirkov zapsaného na LV č. 2644 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/25118 na tomto pozemku
umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: 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 „Přípojka NN pro parcelu č. 1989/7
Jirkov, Zaječická“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti
za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002,
k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

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. 137/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3024/2008/LT
k pozemku p.č. 915 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Podsedice v k.ú. Podsedice zapsaného na LV č. 399 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23762 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-12-4004792-Podsedice-NN
přípojka pro p.p.č. 410/1“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9.
2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

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. 138/108R/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/4007/2008/LN
k pozemku p.č. 4985/8 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. II/246 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská
1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ: 49099469, zastoupeného Ing. Václavem Bedřichem, ředitelem
OIM. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Louny, S.K. Neumanna-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%.

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. 139/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6020/2008/UL
k pozemku p.č. 1766/8, 1766/9 a 1766/10 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: 0, obec Trmice v k.ú. Trmice zapsaných na LV č. 216 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č.
II/613 a II/253 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného:
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Revoluční 1930/86, Ústí nad
Labem, PSČ 400 02, IČ: 00011789, zastoupeného Ing. Martinem Procházkou a Mgr. Janem
Kubatou. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Obchodní centrum Trmice-kabelové
vedení VN 35 kV“ 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. 140/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
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se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6021/2008/UL
k pozemku p.č. 1044 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Čermná v k.ú. Čermná u Libouchce zapsaného na LV č.
424 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikaci č. III/26035 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího
oprávněného: Ing. Jaroslav Boháček, Žandov 79, Chlumec, PSČ 403 39. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Penzion pro agroturistiku-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.

87.
Usnesení č. 141/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3021/2008/LT
k pozemku p.č. 1544/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Brozany nad Ohří v k.ú. Brozany nad Ohří zapsaného na LV č. 968 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2474 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Jaromír Strádal, Brozany nad
Ohří 170, Brozany nad Ohří, PSČ 411 81. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Brozany nad
Ohří-vodovodní a kanalizační přípojka pro čp. 145 a 147“ 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. 142/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1005/2008/DC
k pozemku p.č. 1330/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kytlice v k.ú. Falknov zapsaného na LV č. 329 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/26322 na tomto pozemku umístěném ve
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prospěch budoucího oprávněného: Michal Mácha, Ježkova 3226/14, Ústí nad Labem, PSČ
400 11. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Vodovodní přípojka včetně inženýrských sítí RD
na p.p.č. 656/2 v k.ú. Falknov“ 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.

89.
Usnesení č. 143/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3026/2008/LT
k pozemku p.č. 974 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Vrbice v k.ú. Vetlá zapsaného na LV č. 439 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/26115 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Jan Dyrynk, Polní 203, Křešice. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Vetlá-RD na p.p.č. 160/10, napojení na IS a zřízení sjezdu“ jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno
DPH ve výši 19%.

B)

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. 144/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3027/2008/LT
k pozemku p.č. 974 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Vrbice v k.ú. Vetlá zapsaného na LV č. 439 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/26115 na tomto pozemku umístěném ve
prospěch budoucího oprávněného: Gabriela Červená, Pavel Červený, Přestavlky 5, PSČ
413 01, Dobříň 76, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Vetlá-RD nap.p.č. 160/9 napojení na IS, zřízení sjezdu“ jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
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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.

91.
Usnesení č. 145/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6010/2008/UL
k pozemku p.č. 108 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Chlumec v k.ú. Střížovice u Ústí nad Labem zapsaného na LV č. 39 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/25360 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 „Chlumec (UL),
Střížovice, parc. č. 31/3, KR“ 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. 146/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6011/2008/UL
k pozemku p.č. 434 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území, obec Mrzlice v k.ú. Mrzlice zapsaného
na LV č. 462 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a
komunikaci č. III/2576 a dále
k pozemku p.č. 685 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
chráněná krajinná oblast II-IV. zóna, obec Razice v k.ú. Razice zapsaného na LV č. 138 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/2576
na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Hrobčice,
Hrobčice 41, Hrobčice, PSČ 417 57, IČ: 00266345, zastoupeného Boženou Zemanovou,
starostkou. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Veřejná kanalizace a KČOV v obci
Mrzlice“ 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
87

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.

93.
Usnesení č. 147/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6012/2008/UL
k pozemku p.č. 892/1, 880 a 930 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Mukov v k.ú. Mukov zapsaných na LV č.
199 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikaci č. III/2584 a III/2577 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího
oprávněného: Obec Hrobčice, Hrobčice 41, Hrobčice, PSČ 417 57, IČ: 00266345,
zastoupeného Boženou Zemanovou, starostkou. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Veřejná
kanalizace a KČOV v obci Mrzlice“ 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. 148/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A ) so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6014/2008/UL
k pozemku p.č. 346 a 354 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Malečov v k.ú. Malečov zapsaných na LV č. 161 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č.
II/25841 na těchto pozemcích umístěných ve prospěch budoucího oprávněného: Obec
Malečov, Malečov 36, Malečov, PSČ 403 27, IČ: 00266884, zastoupeného Antonínem
Marešem, starostou. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „UL-Malečov-prodloužení
kanalizačního řádu pro 5 RD“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9.
2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.
B)

zmo cňuje
88

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. 149/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3023/2008/LT
k pozemku p.č. 857/22 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Litoměřice v k.ú. Litoměřice zapsaného na LV č. 1108 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/25847 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: DSME s.r.o.,
U Bulhara 3, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25138537, zastoupeného Janem Přibylem, jednatelem
společnosti. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Litoměřice-stanice technické
kontroly na p.p.č. 3891/1“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9.
2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

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

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3028/2008/LT
k pozemku p.č. 1840 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Kamýk v k.ú. Kamýk zapsaného na LV č. 413 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24715 na tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: MONERA
s.r.o., Kamýk 92, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 27283585, zastoupeného Karlem Kučerou,
jednatelem společnosti. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Kamýk-IS a výstavba nové obslužné
komunikace pro areál 19 RD na p.p.č. 521/1“ jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného
na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%.

B)

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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97.
Usnesení č. 151/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6022/2008/UL
k pozemku p.č1089/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Žalany v k.ú. Žalany zapsaného na LV č. 231 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. II/258 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 Inženýrik Děčín.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Žalany-kabelová smyčka NN pro ČS 3 (IV-12-4003177)“
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. 152/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6023/2008/UL
k pozemku p.č. 4562 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Ústí nad Labem v k.ú. Ústí nad Labem zapsaného na LV č. 3321 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/26036 na
tomto pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: SČP Net s.r.o. Ústí nad
Labem v zastoupení Severočeské plynomontáže s.r.o., V Zahrádkách 121/30, Ústí nad
Labem, PSČ 400 01, IČ: 62244965, zastoupeného Josefem Čejkou, jednatelem společnosti.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „RD na p.p.č. 4568/2 v k.ú. Ústí nad Labem-přípojka
plynu“ jakož i vstup (vjezd) 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.

99.
Usnesení č. 153/108R/2008
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3004/2008/LT k pozemku p.č. 1463
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Velemín v k.ú. Velemín zapsaného na LV č. 430 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/25819 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 „Velemín-NN připojení 5 RD na p.p.č. 382/1-10“,
jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 222-11/2007 ze dne 25.9.2007, který je
nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně 19%
DPH za jednorázovou úhradu v částce 2.142,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 19.2.2008.

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.

100.
Usnesení č. 154/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

so uh la sí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6024/2008/UL
k pozemku p.č. 388 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Žežice v k.ú. Žežice u Chuderova zapsaného na LV č. 374 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/25373 na tomto
pozemku umístěném ve prospěch budoucího oprávněného: Alfa Finosa s.r.o., Vaníčkova
1112/27, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 25024086, zastoupeného Milošem Burýškem a
ROXY II. a.s., Oldřichova 106/49, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 25422626, zastoupeného Ing.
Evženem Markem. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Výstavba 20 RD v Žežicíchvodovod“ 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.

101.
Usnesení č. 155/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/7Z/2005 bod A) 2. a bod B) ze dne
7.9.2005 a č. 55/8Z/2005 bod A) 1. , 2. a 5. a bod B) 1. ze dne 26.10.2005.
B)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

102.
Usnesení č. 156/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/27/2004 ze dne 16. 9. 2004

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: 30. 4. 2008

103.
Usnesení č. 157/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje zrušit
1. usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 57/12Z/2006 bod A) ze dne 21. 6. 2006
2. usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 53/10Z/2006 bod A) 4. ze dne 15. 2. 2006

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: 30. 4. 2008

104.
Usnesení č. 158/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 1244/2005 uzavřené mezi
Ústeckým krajem a manželi Sawrukovými, kterým se:
-

-

doplňuje čl. III bod 2. této kupní smlouvy takto: 400.000,--Kč bylo dne 27. 9. 2006
uhrazeno splátkou ve výši 80.000,--Kč navýšenou o míru inflace za rok 2005 1,9 % tj.
7.600,--Kč, dne 27. 9. 2007 splátkou ve výši 80.000,--Kč navýšenou o míru inflace za
rok 2006 2,5% tj. 8.000,--Kč a 240.000,--Kč navýšených o míru inflace za rok 2007
2,8% tj. 6.720,--Kč bude uhrazeno do 30. 6. 2008.
mění Čl. III bod 3. této kupní smlouvy takto: 30.9.2007 80.000,--Kč + roční míra
inflace
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30.6.2008 246.720,--Kč.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil dodatek č. 1 Kupní
smlouvy č. 1244/2005 jehož předmětem je úprava platebních podmínek kupní ceny
odsouhlasená v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o uzavření dodatku
č. 1 Kupní smlouvy č. 1244/2005 uvedeném v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 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: 30. 4. 2008

105.
Usnesení č. 159/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
souhlasit se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 57/23Z/2007 ze dne
19. 12. 2007, a to takto:
rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Města Ústí nad
Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 00081531, a to:
- budova: část obce Klíše, č.p. 500, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 368
- budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, na p.p.č. 367/3,
- budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, na p.p.č. 371/2,
- pozemek: p.p.č. 368 o výměře 1756 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 371/2 o výměře 68 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 367/3 o výměře 105 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 367/4 o výměře 405 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 367/5 o výměře 2532 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 364 o výměře 642 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany:
pozemek určený k plnění funkcí lesa,
- pozemek: p.p.č. 365/14 o výměře 5000 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 370 o výměře 2124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
- pozemek: p.p.č. 371/4 o výměře 567 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Klíše, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústí nad Labem za kupní cenu 6,953.000,- Kč a
předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvkové organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, IČ:
00829048 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
se ruší a nahrazuje se
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rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Města Ústí nad
Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 00081531, a to:
- budova: část obce Klíše, č.p. 500, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 368
- pozemek: p.p.č. 368 o výměře 1756 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 371/2 o výměře 68 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 367/3 o výměře 105 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 367/4 o výměře 405 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 367/5 o výměře 2532 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 364 o výměře 642 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany:
pozemek určený k plnění funkcí lesa,
- pozemek: p.p.č. 365/14 o výměře 5000 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 370 o výměře 2124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
- pozemek: p.p.č. 371/4 o výměře 567 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Klíše, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústí nad Labem za kupní cenu 6,195.000,- Kč a
předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvkové organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, IČ:
00829048 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 4. 2008

106.
Usnesení č. 160/108R/2008
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 511/2006
uzavřené mezi Stavrulou Koulovou, bytem Bohosudovská 108, 415 10 Sobědruhy a
Ústeckým krajem, a to tak, že původní text ust. čl. IV odst. 2. ve znění
„Budoucí prodávající se zavazuje pozemek do vkladu vlastnického práva budoucího
kupujícího dle shora uvedené budoucí kupní smlouvy nezcizit a nezatížit žádným věcným
břemenem ani jiným právem, které by spolu s vlastnictvím pozemku přešlo na budoucího
kupujícího“
se ruší a nahrazuje se tímto textem
„Budoucí prodávající je oprávněn zatížit pozemek budoucím věcným břemenem a uzavřít
smlouvu o zřízení budoucího věcného břemene na část pozemku p.č. 1071/1 k.ú.
Sobědruhy za účelem realizace stavby „Úprava křižovatky silnice III/25348 a III/25349
Krupka“ pro budoucí oprávněné:
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- společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ
27232425, DIČ CZ27232425
- ČEZnet, a.s. se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám.1866/5, PSČ 120 00, IČ 26470411, DIČ
CZ26470411“
2. uložit Ing.René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit dodatek č 1. jehož
předmětem je změna ust. č. IV. odst. 2 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 511/2006
uvedená v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Ing.Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o uzavření
dodatku č. 1 uvedeného v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 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: 30. 4. 2008

Usnesení č. 161/108R/2008
Schválení textu smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavby „II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice“ a oznámení užšího řízení k podání
nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce“ II/254 okružní křižovatka Teplice u
Nemocnice“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a dle § 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
o uzavření Smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavby „II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice“ mezi Ústeckým krajem a městem
Teplice, dle přílohy č. 7 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.
Termín: 30. 4. 2008
C)

ro z hod la
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 „II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice“ v rozsahu
dle PD zpracované firmou Báňské projekty Teplice a. s..
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková
nabídková cena včetně DPH 85%, termín plnění ode dne předání a převzetí stanoviště
v týdnech 5%, délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců 5 %, výše
smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však ve výši 0,1 % z celkové
nabídkové ceny včetně DPH 5%.
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení:
§ základní kvalifikační předpoklady
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§

§

§

4.

5.
6.

dle § 53 odst. 1 Zákona, s tím že prokázání písmene a) a b) zájemce doloží výpisem
z evidence Rejstříku trestů, prokázání písmen c) až i) zájemce doloží čestným
prohlášením;
profesní kvalifikační předpoklady
dle § 54 písm. a) a b) Zákona, s tím, že prokázání písmene a) zájemce doloží výpisem
z obchodního rejstříku či jiné evidence, má – li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
v originále nebo úředně ověřeném stejnopisu, prokázání písmene b) 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;
ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
dle § 55 odst. 1 písm. a) a c) Zákona, s tím že k prokázání písmene a) zájemce doloží
doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši
min. 10 mil. Kč a k prokázání písmene c) zájemce uvede celkový obrat a obrat v oblasti
stavebních prací 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 30 mil. Kč
bez DPH;
technické kvalifikační předpoklady
podle § 56 odst. 3 písm. a) a c) Zákona, s tím, že k prokázání písmene a) zájemce uvede
realizované zakázky v posledních pěti letech (2003 – 2007), a to pouze v objemu vyšším
jak 10 mil. Kč bez DPH se zaměřením na stavby pozemních komunikací a nejméně tři
osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek, a k prokázání písmene c) zákona
zájemce doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci odpovídající předmětu
zakázky, např. kopii maturitního vysvědčení ze střední školy stavebního směru, nebo kopii
diplomu z vysoké školy – obor dopravní stavby, nebo kopii autorizovaného technika,
inženýra, architekta nebo stavitele v oboru dopravních staveb vydaného ČKAIT podle
zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.
O stanovení objektivních kritérií dle § 61 Zákona pro výběr omezeného počtu zájemců, a
to podle doložené výše obratu v oblasti stavebních prací za předchozí tři účetní období a
podle doložených osvědčení objednatelů o řádném plnění realizovaných zakázek se
zaměřením na stavby pozemního stavitelství.
O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71
odst. 3 Zákona).
O pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace (podle
§ 59 odst. 2 Zákona) zvláštní komisi.

D) 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. Jaroslav Hanza, člen Rady města Teplice
5. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice
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. Ivana Baierová, investiční odbor
4. Josef Benda, člen Rady města Teplice
5. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Magistrátu města
Teplice
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6. Jaroslav Tačner, technický náměstek SÚS ÚK
7. zástupce KHK
toto usnesení v části C) a D) nabude účinnosti dnem účinnosti smlouvy o společném postupu
při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „II/254 okružní křižovatka Teplice u
Nemocnice“
E) u k l á d á
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, v návaznosti na schválení smlouvy o
společném postupu při zadání veřejné zakázky mezi Ústeckým krajem a městem Teplice
Zastupitelstvem ÚK, zabezpečit nezbytné úkony veřejné zakázky a předložit výsledek
vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější..
Termín: 15. 7. 2008
Usnesení č. 162/108R/2008
Výzva 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)

ro z hodla
1. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 a dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o výzvě
k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „FM
EHP/Norska Jimlín 2 – restaurování maleb stěn a záklopových stropů“. Práce budou
provedeny na základě restaurátorského záměru zpracovaného zhotovitelem a
odsouhlaseného orgánem památkové péče.
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 - 95%, termín plnění od předání staveniště v týdnech 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
- podle § 54 písm. d) zákona, s tím, že zájemce doloží kopií příslušného rozhodnutí MK ČR
o povolení k restaurování kulturních památek zahrnující předmět plnění (restaurování
nástěnných maleb),
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) restaurátor p. Petr Novotný, Sládkova 102 , 432 01 Kadaň, IČ: 12066141
2) akademický malíř restaurátor p. Karel Hrubeš, Parkán 122, 381 01 Český Krumlov, IČ:
60084120
3) akademický malíř. restaurátor p. Jiří Rataj, Losina 96, 332 04 Nezvěstice, IČ: 64872211
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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. Jiří Hubka , vedoucí odboru EP
5. PhDr. Petr Novák, CSc. , vedoucí odboru kultury a památkové 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. Ladislav Slavíček , investiční odbor
4. Ing. Alena Kociánová , odbor EP
5. Mgr. Radek Spála , odbor KPP

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: 31. 5. 2008

Usnesení č. 163/108R/2008
Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „FM
EHP/Norska Jimlín 2 – oprava poruch říms, krovu a statiky severního křídla“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z hodla
1. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 a dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o výzvě
k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „FM
EHP/Norska Jimlín 2 – oprava poruch říms, krovu a statiky severního křídla“. Práce
budou provedeny dle projektové dokumentace vč. výkazu výměr „Nový Hrad Jimlín,
severní křídlo, statické zajištění“ zpracované ve 12/2006 společností Rekonstrukce
památkových objektů, atelier statiky s.r.o. Praha.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti s těmito dílčími kritérii a váhami: celková
nabídková cena v Kč včetně DPH - 90%, termín plnění od předání staveniště v týdnech 5%, poskytované záruky v měsících od předání a převzetí akce – 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:
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1) FRK s. r. o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČ: 61324817
2) Šilhánek a syn, a. s. , Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278
3) " MULTITECHNIK ", spol. s r.o. Chomutov, Pražská 5600, PSČ 43001, IČ: 00555142
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. Jiří Hubka , vedoucí odboru EP
5. PhDr. Petr Novák, CSc. , vedoucí odboru kultury a památkové 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. Ladislav Slavíček , investiční odbor
4. Ing. Alena Kociánová , odbor EP
5. Mgr. Radek Spála , odbor KPP
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: 31. 5. 2008
Usnesení č. 164/108R/2008
Projednání žádostí o dotaci z Fondu obnovy
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu ústeckého kraje schválit dotace z FO Obci Boleboř ve výši 321.497,- Kč na
„Opr. místní komunikace na p.p.č. 324 v k.ú. Svahová“ (č. žádosti 1 / 08-FO) a Obci
Ploskovice ve výši 349.555,- Kč na akci „Studánka – zdroj pitné vody“ (č.žádosti 2/08FO).
Usnesení č. 165/108R/2008
Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a
zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1.

se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek
– pro rok 2008 o částku 6 tis. Kč na celkový objem 6 tis. Kč pro Domov důchodců
Meziboří, příspěvkovou organizaci, na investiční akci – „Rekonstrukce stropu –
montáž stropních podhledů“

2.a) se snížením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek
pro rok 2008 o částku 5 500 tis. Kč na celkový objem 0,- Kč pro Kojenecké ústavy
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
2 b) se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz pro rok
2008 o částku 500 tis. Kč na celkový objem 61 712 tis. Kč pro Kojenecké ústavy
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
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Usnesení č. 166/108R/2008
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
I.

Návrh na změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání
d o p o ru čuj e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu stanov společnosti Krajská
zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ:
25488627 v rozsahu dle upravené přílohy č. 8 tohoto usnesení
2. uložit Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla jako jediný akcionář v působnosti valné
hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad
Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627 o změně stanov ve smyslu bodu 1. tohoto usnesení
Termín: 30. 4. 2008

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
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na v ědomí
Zprávu představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s., ze dne 31. 3. 2008, kterou je
zdůvodňováno splácení emisního kursu akcií nepeněžitým vkladem jediného akcionáře
B) dopo ručuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle §36 odst. 2 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
nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví Ústeckého kraje uvedených v upravené příloze
č. 9 tohoto usnesení do společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče
3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627, a to:
- budova: spoluvlastnický podíl 20/25 objektu bez čp/če, umístěného na p.p.č. 6171,
způsob využití: občanská vybavenost,
- pozemek: spoluvlastnický podíl 20/25 p.p.č. 6171 o výměře 8406 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří,
v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I zapsané na LV č. 2316 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,
ve výši 237 435 tis. Kč a o jejich vyjmutí ze správy Krajské majetkové, příspěvkové
organizace, která jej má dosud svěřený do správy, to vše za podmínky splnění nabídkové
povinnosti dle § 41 zákona číslo 245/2006 Sb. a za splnění podmínek stanovených
rozhodnutími ISPROFIN,
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2. rozhodnout dle §36 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o nepeněžitém vkladu movitého majetku ve vlastnictví
Ústeckého kraje uvedeného v upravené příloze č. 9 tohoto usnesení do společnosti
Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13,
IČ: 25488627, ve výši 4 652 tis. Kč,
3. uložit Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla jako jediný akcionář v působnosti valné
hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad
Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627 o zvýšení základního kapitálu ve smyslu bodu
1. tohoto usnesení
Termín: 30. 4. 2008
III. Rozhodnutí o peněžitém vkladu Ústeckého kraje do společnosti Krajská zdravotní, a.s. a
o zvýšení majetkové účasti v této společnosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle §36 odst. 2 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o zvýšení majetkové účasti a o peněžitém vkladu
ve výši 300 000 tis. Kč do společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče
3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627
2. uložit Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla jako jediný akcionář v působnosti valné
hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad
Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627 o zvýšení základního kapitálu ve smyslu bodu
1. tohoto usnesení
Termín: 30. 4. 2008
Usnesení č. 167/108R/2008
Příprava 25. zasedání Zastupitelstva ve II. volebním období
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b er e na v ěd o mí
ústní informaci o přípravě 25. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
B) sch va l u j e
1. návrh upraveného programu 25. Zastupitelstva Ústeckého kraje
2. harmonogram zabezpečení 25. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 2/108R/2008

- Text darovací smlouvy uzavírané mezi Českou
spořitelnou, a.s. a Ústeckým krajem (dostihový
den)

Příloha č. 2 k usnesení č. 2/108R/2008

- Text darovací smlouvy uzavírané mezi Českou
spořitelnou, a.s. a Ústeckým krajem
(dětské
dny)

Příloha č. 3 k usnesení č. 18/108R/2008

- Text smlouvy mezi Ústeckým krajem a Mather
Public Relations s.r.o.
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Příloha č. 4 k usnesení č. 19/108R/2008

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
z Fondu hejtmana č. 18/2007/KH/1885 uzavřené
dne 5.12.2007

Příloha č. 5 k usnesení č. 34/108R/2008

- Vzor smlouvy

Příloha č. 6 k usnesení č. 40/108R/2008

- Náležitosti vyhlášení konkursního řízení na
obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové
organizace Ústeckého kraje, Dětský domov a
Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace

Příloha č. 7 k usnesení č. 161/108R/2008

- Smlouva o společném postupu při zadání veřejné
zakázky na výběr
zhotovitele stavby „II/254
okružní křižovatka Teplice u Nemocnice“

Příloha č. 8 k usnesení č. 166/108R/2008

- Návrh na změnu stanov společnosti

Příloha č. 9 k usnesení č. 166/108R/2008

- Seznam vkládaného movitého majetku
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