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.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 2. 9. 2009 od 10:10 hodin do 15:05 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/7Z/2009
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 7. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního
období v tomto složení:
1. Ing. Petr Fiala (ODS) – předseda komise
2. Petr Mojžíš (ČSSD)
3. Jaroslav Komínek (KSČM)
(Hlasování: 49 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 2/7Z/2009
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III.
volebního období 2008 - 2012:
1.
2.

Bc. Radka Vonku (ODS)
Ing. Jiřího Hlinku (S.cz)

(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/7Z/2009
Schválení programu
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program 7. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/7Z/2009
Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 133/5Z/2009 bod A) ze dne 22. 4.
2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
tiskovou opravu usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 133/5Z/2009 bod A) ze dne
22. 4. 2009, a to takto:
text „A) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout“
se ruší a nahrazuje se textem
„A) r o z h o d u j e “
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/7Z/2009
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z II. volebního
období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 42/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 95/26Z/2008 B Nakládání s majetkem
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního
období 2008 – 2012
1. Usnesení č. 27/2Z/2008 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 40/2Z/2008 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 23/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 24/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 26/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 33/3Z/2009 C Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 35/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 37/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 38/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 39/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 41/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 42/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 43/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 45/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 55/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
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16. Usnesení č. 14/5Z/2009 C Dotační program Podpora sociálně - zdravotních služeb
2009 – vyhodnocení
17. Usnesení č. 26/5Z/2009 B Program prevence kriminality 2009 – vyhodnocení
neinvestičních projektů
18. Usnesení č. 43/5Z/2009 C Smlouva č. 167P/2009 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009
19. Usnesení č. 51/5Z/2009 Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 53/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 54/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 55/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 57/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 64/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 66/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 75/5Z/2009 C Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 94/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 95/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 96/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 97/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 98/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 99/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
33. Usnesení č. 100/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 101/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
35. Usnesení č. 104/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 115/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 117/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 119/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 123/5Z/2009 C Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 125/5Z/2009 C Nakládání s majetkem
41. Usnesení č. 126/5Z/2009 C Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 129/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
43. Usnesení č. 143/5Z/2009 B)1. Doporučení Zastupitelstvu Ústeckého kraje k
navázání zahraniční spolupráce
44. Usnesení č. 13/6Z/2009 C Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
45. Usnesení č. 18/6Z/2009 B Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke
společnosti Krajská zdravotní, a.s.- Rozhodnutí o peněžitém vkladu Ústeckého kraje
do společnosti Krajská zdravotní, a.s. a o zvýšení majetkové účasti v této společnosti
46. Usnesení č. 32/6Z/2009 B Program prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009 –
realizace strategie
47. Usnesení č. 34/6Z/2009 B Projekt multikulturní výchovy
48. Usnesení č. 35/6Z/2009 B Program aktivního života PAŽIT - finanční čerpání
dotace
49. Usnesení č. 37/6Z/2009 B Rozvojový program S-P-O-R-T v roce 2009 - schválení
příspěvku
50. Usnesení č. 45/6Z/2009 B Informace k reklamním zařízením umístěným u silnic v
majetku Ústeckého kraje
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
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Usnesení č. 45/23Z/2007 C Nakládání s majetkem na 31.05.2010
Usnesení č. 44/25Z/2008 C Nakládání s majetkem na 30.11.2010
Usnesení č. 44/3Z/2009 B Nakládání s majetkem na 31.12.2009
Usnesení č. 61/3Z/2009 B Nakládání s majetkem na 30.11.2009
Usnesení č. 44/5Z/2009 B Smlouva o spolupráci Cíl 3 – přeshraniční silniční spojení
II/266 Lobendava na 7.10.2009
6. Usnesení č. 59/5Z/2009 B Nakládání s majetkem na 29.01.2010
7. Usnesení č. 41/6Z/2009 C Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 na 30.09.2009
1.
2.
3.
4.
5.

(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/7Z/2009
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 4.6. 2009 do 5.8. 2009.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/7Z/2009
Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
přednesenou zprávu ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje k problematice projektů
spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/7Z/2009
Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2008 v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
roční zprávu o stavu požární ochrany za rok 2008 v Ústeckém kraji „dle přílohy
předloženého materiálu“.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/7Z/2009
Schválení dohody mezi Vládou Republiky Srbské (Bosna a Hercegovina) a Ústeckým
krajem (Česká republika)
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 28 a § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o uzavření Dohody mezi Vládou Republiky Srbské (Bosna a
Hercegovina) a Ústeckým krajem, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
(Hlasování: 49 – 0 – 0)
návrh byl přijat
Usnesení č. 10/7Z/2009
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem,
v souladu s čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů,
B) volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Anna Blechová, nar. 19. 7. 1953, bytem Polní 2668, Varnsdorf,
Mgr. Zdeňka Doleželová, nar. 12. 1. 1956, bytem Lesní 2968, Varnsdorf,
Jiří Machalík, nar. 12. 11. 1952, bytem Výsluní 127,
Bc. Jan Poborský, nar. 8. 6. 1966, bytem U nemocnice 2, Ústí nad Labem,
ing. Josef Prchal, nar. 12. 2. 1933, bytem Dobnera 2557, Most,
ing. Jiří Pochtiol, nar. 21. 4. 1946, bytem Družstevní 644, Štětí.
C)ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí
nad Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 16. 9. 2009
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/7Z/2009
Priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
základní kritéria sestavení a hlavní priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010:
Základní kritéria sestavení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010:
1. Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2010 (dále jen rozpočet) bude schodkový.
Schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let, investičním úvěrem a
úvěrovým rámcem.
2. Zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací.
3. Umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních
priorit kraje.
4. Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.
5. Do majetku kraje bude investováno minimálně v takové míře, aby nedocházelo
k jeho znehodnocování. Zahajovány budou pouze takové stavby a akce, které
budou v souladu s ekonomickými možnostmi rozpočtového výhledu kraje.
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6. Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z
fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů.
7. Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům
spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat
akce a projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení
příjmů.
Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2010:
1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních
mechanismů k rozvoji kraje,
3. investice do vlastního majetku,
4. podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů
případně růstem příjmů.
(Hlasování: 48 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/7Z/2009
Povodně 2009 – financování škod
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1 . předloženou informaci o prvotních nákladech obcí Ústeckého kraje a přehled výdajů
z rozpočtu kraje na odstranění následků povodně,
2 . předloženou informaci o výši rozdělení darů z Havarijního fondu, dle jednotlivých
postižených obcí
3 . předloženou informaci o stavu veřejné sbírky Konto povodně Děčínsko,
4 . předloženou informaci o projednání materiálu do vlády ČR – Strategie obnovy území
částí Jihočeského, Ústeckého a Olomouckého kraje postižených záplavami a
povodněmi v červnu a červenci 2009.
B) r o z h o d u j e
dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotací na pokrytí prvotních nákladů jednotlivým
obcím takto:
název obce
Benešov nad Ploučnicí

výše dotace v tis. Kč
1 320

Česká Kamenice

179

Děčín

3 772

Dolní Habartice

1 594

Horní Habartice

870
71

Hřensko
Janská

315

Lipová

22

6

Markvartice

214

Merboltice

71

Srbská Kamenice

54
494

Veselé

8 976

Celkem

C) schvaluje
dle Čl. 2 odst. 2.1 Zásad pro používání finančních prostředků z havarijního fondu
příděl do Havarijního fondu Ústeckého kraje ve výši 1 100 tis. Kč skládající se
z humanitární pomoci Středočeského kraje výši 1 000 tis. Kč a daru od Plzeňského
kraje ve výši 100 tis. Kč přijatých usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne 19. 8. 2009
D) ukládá
Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k zajištění poskytnutí dotací dle bodu B) tohoto usnesení
v termínu do 10. 9. 2009 a zajistit od obcí předložení předběžného vyúčtování dotace
na prvotní náklady a případné vrácení v termínu do 30. 9. 2009 a přerozdělení
případných nepoužitých finančních prostředků.
Termín: 15. 11. 2009
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/7Z/2009
Problematika úhrady regulačních poplatků dle zákona č. 48/1997 Sb.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. předloženou informaci o realizaci usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 9/4Z/2009 ze dne 25. 3. 2009,
2. analýzu statistických dat a doporučení dalšího postupu ve věci problematiky
možného poskytování veřejné podpory v souvislosti s hrazením regulačních poplatků
ze strany Ústeckého kraje (analýza systému úhrady regulačních poplatků ze strany
Ústeckého kraje v období únor 2009 až červen 2009 – zpracováno advokátní
kanceláří Mgr. Marie Benešové),
B) schvaluje
přehled poskytnutých plnění a seznam občanů Ústeckého kraje v jejichž prospěch byla
plnění provedena (za měsíce červen a červenec 2009) na základě veřejného příslibu dle
usnesení Zastupitelstva Ústeckého ze dne 25. 3. 2009,
C) konstatuje
že, provedená analýza dle bodu A) 2. tohoto usnesení prokázala, že proplácení
regulačních poplatků nemělo žádný negativní vliv na příslušné relevantní trhy
(poskytování ambulantní a lůžkové péče),
D) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, působit v rámci Asociace Krajů ČR
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na maximálně možné sjednocení praxe proplácení regulačních poplatků aplikované ze
strany jednotlivých krajů České republiky,
Termín: průběžně
E) doporučuje
Radě Ústeckého kraje, s ohledem na analýzu dle bodu A) 2. tohoto usnesení, považovat
za hrubý ekvivalent podpory sumu prostředků, která odpovídá potenciálnímu
maximálnímu zvýšení příjmů z regulačních poplatků v důsledku jejich proplácení ze
strany Ústeckého kraje.
Termín: průběžně
(Hlasování: 37 – 4 – 7)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/7Z/2009
Organizace a zabezpečení ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje –
průběžná informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o neposkytnutí navýšení účelové neinvestiční dotace Městu Litoměřice na zabezpečení
ambulantní pohotovostní péče v roce 2009 z nevyčerpané části účelové neinvestiční
dotace Městu Lovosice na tuto činnost po ukončení provozu ordinace ambulantní
pohotovostní péče v Lovosicích k 30. 6. 2009
(Hlasování: 46 – 0 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/7Z/2009
Žádosti o příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/6Z/2009 ze dne 24.6.2009, a to jeho část:
15.

o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Mgr. Zdeněk Kymlička
IČ: 13473158
sídlo: Sebuzínská 26, 403 21 Ústí nad Labem
výše dotace: 330 000 Kč
název projektu (akce): 40. ročník Mezinárodního festivalu

B) rozhoduje
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1. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Mgr. Zdeněk Kymlička - FOR
IČ: 13473158
sídlo: Sebuzínská 26, 403 21 Ústí nad Labem
výše dotace: 330 000 Kč
název projektu (akce): 40. ročník Mezinárodního tanečního festivalu
2. o schválení výjimky ze Zásad pro poskytování účelových finančních
prostředků v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého kraje, Čl. 4. – Podmínky pro
poskytnutí příspěvku, odst. 4.1 - 4.5 – pro obce, které obdržely diplom
v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2009“ v Ústeckém kraji:
§ obec Ploskovice (okres Litoměřice)
§ obec Radonice (okres Chomutov)
§ obec Nová Ves v Horách (okres Most)
§ obec Chodouny (okres Litoměřice)
§ obec Smolnice (okres Louny)
§ obec Vchynice (okres Litoměřice)
§ obec Místo (okres Chomutov)
3. o poskytnutí neinvestičních dotací obcím oceněným diplomem v krajském
kole soutěže „Vesnice roku 2009“ dle § 36, odst.1 písm. d) zákona 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), z Fondu hejtmanky ÚK:
Obec Ploskovice, IČ 00264164: 20 000 Kč (Diplom za vzorné vedení obecní
knihovny)
Obec Radonice, IČ 262111: 20 000 Kč (Diplom za vzorné vedení kroniky)
Obec Nová Ves v Horách, IČ 266108: 20 000 Kč (Diplom za rozvíjení
lidových tradic)
Obec Chodouny, IČ 263699: 20 000 Kč (Diplom za kvalitní květinovou
výzdobu v obci)
Obec Smolnice, IČ 556424: 20 000 Kč (Diplom za příkladnou péči o
historickou zástavbu obce)
Obec Vchynice, IČ 554847: 20 000 Kč (Diplom za rozvoj amatérské
divadelní činnosti a tvorby)
Obec Místo, IČ 262048: 20 000 Kč (Diplom za přínos obce k rozvoji
cestovního ruchu)
4. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 00379719
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Sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov 1
výše dotace: 64 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 80%
název projektu (akce): Webová prezentace PZOO
5. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 00379719
Sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov 1
výše dotace: 70 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 80 %
název projektu (akce): Nákup zahradní techniky
6. o poskytnutí neinvestiční dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Radonice
IČ: 262111
Sídlo: Náměstí 1, 431 55 Radonice
výše dotace: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Dovybudování a vybavení zahradních center při MŠ v
Radonicích
7. o poskytnutí investiční dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Fotbalový klub Jiskra Modrá
IČ: 14867788
Sídlo: Modrá 14, Jílové – Modrá 407 02
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Dokončení šaten a sociálního zařízení
8. o poskytnutí neinvestiční dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Česká Kamenice
IČ: 261220
Sídlo: nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): 10. Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice
2009
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9. o poskytnutí neinvestiční dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Místo
IČ: 262048
Sídlo: Místo 81, 431 58 Místo
výše dotace: 250 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Pohádkový hrad + Advent
10. o poskytnutí neinvestiční dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
IČ: 44555601
Sídlo: Hoření 3083/13, 400 96 Ústí nad Labem
výše dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): 6. mezinárodní konference ALUMINIUM 2009
11. o poskytnutí neinvestiční dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Velké Žernoseky
IČ: 264610
Sídlo: Velké Žernoseky 63, 411 02
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Vinobraní 2009
12. o poskytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Tělovýchovná jednota SOKOL OTVICE
IČ: 47792051
Sídlo: Školní 95, 431 11 Otvice
výše investiční dotace: 150 000 Kč
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Rekonstrukce víceúčelového a fotbalového hřiště
13. o poskytnutí investiční dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Město Štětí
IČ: 264466
Sídlo: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
výše dotace: 300 000 Kč
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název projektu (akce): Protipovodňová opatření na řece Labi, lokality Štětí,
Počeplice a Hněvice
14. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §
28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306, příspěvková organizace
IČ: 71010777
Sídlo: Droužkovická 306, 431 41 Údlice
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce dětského sociálního a hygienického
zařízení
15. o poskytnutí neinvestiční dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: PG group a.s.
IČ: 64581241
Sídlo: Oldřichova 49, 120 00 Praha 2
výše dotace: 400 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Barevné odpoledne
16. o poskytnutí neinvestiční dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: IDEA CZ
IČ: 26586843
sídlo: Doerellova 320, 403 21 Ústí nad Labem
výše dotace: 90 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 81%
název projektu (akce): Aukce panenek pro UNICEF
17. o poskytnutí neinvestiční dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Jirkov
IČ: 261904
Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
výše dotace: 150 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 74%
název projektu (akce): Bezpečnostní konference na Zámku Červený hrádek
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18. o poskytnutí neinvestiční dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Chlumec
IČ: 391387
Sídlo: Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): 130. výročí Sboru dobrovolných hasičů
19. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Lkáň
IČ: 832162
Sídlo: Lkáň 83, 411 15 Třebívlice
výše dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): 125. výročí SDH Lkáň
20. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Krajská agrární komora Ústeckého kraje
IČ: 70914214
Sídlo: Dělnická 33, 434 01 Most - Velebudice
výše dotace: 300 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Soutěž o nejlepší potravinářský výrobek
21. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Málkov
IČ: 262013
Sídlo: Zelená 3, 431 02 Málkov
výše dotace: 2 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Výstavba parkoviště pro osobní automobily
22. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Sídlo: Moskevská 15, 400 01 ústí nad Labem
výše dotace: 1 000 000 Kč
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název projektu (akce): Příspěvek na průtokový cytometr Canto II
23. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Tělovýchovná jednota fotbalový klub
IČ: 62247808
Sídlo: 439 25 Kozly
výše dotace: 1 940 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Novostavba fotbalových šaten
24. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Klášterec nad Ohří
IČ: 261939
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 85, 432 01 Klášterec nad Ohří
výše dotace: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 91%
název projektu (akce): Zhotovení a instalace skulptury (fontány) na kašnu
v lázeňské zóně
25. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Telnice
IČ: 267074
sídlo: Telnice 77, 403 38
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Rekreační provoz na trati 132 Děčín – Oldřichov u
Duchcova
26. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Měděnec
IČ: 262030
sídlo: Nádražní 212, 431 84 Měděnec
výše dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 90%
název projektu (akce): Rekonstrukce komunikací
27. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
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žadatel: Městys Peruc
IČ: 265331
sídlo: Oldřichova 49, 440 01 Peruc
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): II. Krajské dožínkové slavnosti
28. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Měcholupy
IČ: 265233
sídlo: Měcholupy 12, 439 31
výše dotace: 34 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy výročí 50 let školy a 90 let českého školství
v obci Měcholupy
29. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Roman Sigmund
IČ: 61340758
sídlo: Františka Malíka 972/34, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 833 000 Kč
výše investiční dotace: 2 167 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 98%
název projektu (akce): Propagace amatérských hudebních těles v Ústeckém
kraji
30. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
hejtmanky ÚK:
žadatel: Občanské sdružení Békadilkoš
IČ: 27022714
sídlo: Nádražní 805, 410 02 Lovosice
výše dotace: 800 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Rozvoj vinařské turistiky v litoměřickém regionu – 1.
etapa
31. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Občanské sdružení SORO (SOUŽITÍ – ROVNOST)
IČ: 66113075
Sídlo: Masarykova 57, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 335 000 Kč
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název projektu (akce): Zpracování projektu
vzdělanosti romského etnika

na zvýšení zaměstnanosti a

32. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Kladruby
IČ: 266388
Sídlo: Kladruby 29, 415 01 Teplice
výše dotace: 140 000 Kč
název projektu (akce): Bezdrátový rozhlas v obci Kladruby
33. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Boleboř
IČ: 261815
Sídlo: Boleboř 57, 431 21 Boleboř
výše dotace: 1 420 000 Kč
název projektu (akce): Nákup malotraktoru s přívěsným zařízením
34. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Městys Brozany nad Ohří
IČ: 263397
Sídlo: Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří
výše dotace: 4 199 000 Kč
název projektu (akce): Mládež a volný čas
35. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Sdružení pro rozvoj informačně-komunikačních technologií a
investic o.s.
IČ: 26676621
Sídlo: V Zahrádkách 10, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 1 270 000 Kč
název projektu (akce): Zvýšení absorpční kapacity čerpání finančních
prostředků ze strukturálních fondů EU pro malé a střední podnikatele v ÚK
36. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Společnost pro rozvoj ústeckého regionu o.s.
IČ: 26600404
Sídlo: Bořivojova 35, 130 01 Praha 3
výše dotace: 1 390 000 Kč
název projektu (akce): Bez rovných příležitostí není moderní Evropy
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37. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Dubí
IČ: 266281
Sídlo: Ruská 264, 417 01 Dubí
výše dotace: 1 302 000 Kč
název projektu (akce): Dětské hřiště, ulice Tovární
38. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: JUNIORSKÝ FITNESS KLUB
IČ: 26543567
Sídlo: Rybalkova 2377, 440 01 Louny
výše dotace: 226 000 Kč
název projektu (akce): MS ve Sportovním aerobiku
39. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Račiněves
IČ: 264261
Sídlo: Račiněves 1, 413 01 Roudnice nad Labem
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce veřejného osvětlení
40. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Kulturní zařízení města Postoloprty, příspěvková organizace
IČ: 75064022
Sídlo: Mírové náměstí 3, 439 42 Postoloprty
výše dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Ahoj léto 2009
41. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Keblice
IČ: 526436
Sídlo: Keblice 68, 410 02 Lovosice
výše dotace: 130 000 Kč
název projektu (akce): Výročí 760 let založení obce Keblice
42. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
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žadatel: Poradna pro integraci, občanské sdružení
IČ: 67362621
Sídlo: Senovážné náměstí 2, 110 00 Praha 1
výše dotace: 550 000 Kč
název projektu (akce): Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém
kraji
43. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Výsluní
IČ: 262251
Sídlo: Výsluní 14, 431 81
výše dotace: 4 994 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce části místních komunikací
44. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Městys Peruc
IČ: 265331
Sídlo: Oldřichova 49, 440 01 Peruc
výše dotace: 940 000 Kč
název projektu (akce): Veřejné osvětlení - Ćernochov
45. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Zámek Klášterec nad Ohří
IČ: 47792311
sídlo: Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří
výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Klobáskobraní
46. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Fotbalový klub Postoloprty
IČ: 46762281
sídlo: Dvořákova 442, 439 42 Postoloprty
výše dotace: 3 500 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce škvárové hrací plochy na UMT
47. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Marcela Votavová
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IČ: 87031426
sídlo: Železničářská 931/20, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Projekt – vzdělání v Ústeckém kraji je brána do
budoucnosti
48. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Velký Šenov
IČ: 261734
sídlo: Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov
výše dotace: 1 397 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení nového zásahového vozidla T 815 CAS 32
49. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Oblastní charita Most
IČ: 70828920
sídlo: Petra Jilemnického 2457/1, 434 01 Most
výše dotace: 485 000 Kč
název projektu (akce): Azylový dům pro matky s dětmi v tísni
50. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Křešice
IČ: 263851
sídlo: Nádražní 84, 411 48 Křešice
výše dotace: 9 760 000 Kč
název projektu (akce): Protipovodňová opatření na území Ústeckého kraje –
Labe, Křešice
51. o neposkytnutí dotace § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Labská investiční, a.s.
IČ: 27178323
sídlo: Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem
výše dotace: 1 600 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní spolupráce ÚK 2009
52. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Obec Ploskovice
IČ: 264164
Sídlo: Ploskovice 2, 411 12
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výše dotace: 275 000 Kč
název projektu (akce): Vybavení učeben školními lavicemi dle norem EU
53. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s.
IČ: 28691067
Sídlo: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
výše dotace: 390 000 Kč
název projektu (akce): Propagace činnosti obecně prospěšné společnosti
v Ústeckém kraji
54. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Obec Vědomice
IČ: 264598
Sídlo: Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem
výše dotace: 330 000 Kč
název projektu (akce): Projektová dokumentace stavby šaten a sociálního
zařízení pro sportovce
55. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Město Duchcov
IČ: 266299
Sídlo: Náměstí Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
výše dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Benátská noc - Oslavy 90. výročí založení Gymnázia
Duchcov
56. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Město Duchcov
IČ: 266299
Sídlo: Náměstí Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
výše dotace: 35 000 Kč
název projektu (akce): Benátská noc - Oslavy 90. výročí založení SPŠ
Duchcov
57. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
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žadatel: Fotbalový klub Litoměřice
IČ: 46771361
Sídlo: U Stadionu 2, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 2 051 000 Kč
název projektu (akce): Oprava statického zabezpečení tribuny v areálu FK
Litoměřice
58. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s.
IČ: 27604942
sídlo: Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Labské léto 2009
59. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Tělovýchovná jednota SOKOL
IČ: 61357308
sídlo: Tuchořice 95, 439 69
výše dotace: 408 000 Kč
název projektu (akce): Závlaha fotbalového hřiště v Tuchořicích
60. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Obec Ohníč
IČ: 266540
sídlo: Ohníč 30, 417 65
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Rozšíření hracích ploch v Ohníči
61. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Obec Pesvice
IČ: 673323
sídlo: Pesvice 78, 431 11 Jirkov
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Oprava víceúčelové budovy Obecního úřadu v
Pesvicích
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62. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: obec Bílence
IČ: 261793
sídlo: 430 02 Bílence
výše dotace: 2 375 000 Kč
název projektu (akce): Ochrana před přívalovými dešti
63. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Město Krupka
IČ: 00266418
sídlo: Mariánské náměstí 22, 417 42 Krupka
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): GRAND PRIX KRUPKA 2009
64. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Sport Centrum Bouřňák o.p.s.
IČ: 25419161
sídlo: Čs. Legií 740/13, 415 01 Teplice
výše dotace: 580 000 Kč
název projektu (akce): Posílení výkonu zasněžování na Slalomovém svahu
65. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Obec Chodouny
IČ: 263699
sídlo: Chodouny 20, 411 17 Chodouny
výše dotace: 114 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce kotelny OU
66. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Přátelé Libčeveska o.s.
IČ: 26560186
sídlo: Lipová 37, 439 26 Libčeves
výše dotace: 355 000 Kč
název projektu (akce): Oprava a restaurování kostela Stětí sv. Jana Křtitele
v Libčevsi u Loun
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67. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: LOKO-MOTIV
IČ: 47796057
sídlo: Kamenný Vrch 5279, 430 04 Chomutov
výše dotace: 238 000 Kč
název projektu (akce): Oprava motorového vozu M 240.033
68. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky
ÚK:
žadatel: Obecně prospěšná společnost Milešovka
IČ: 25027336
sídlo: Myslivečkova 41, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 1 620 000 Kč
název projektu (akce): Revitalizace vrcholu hory Milešovka
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/7Z/2009
Žádost města Bíliny o prodloužení termínu dostavby bezbariérové lávky přes řeku Bílinu a
silnici I/13 pro pěší u nádraží ČD v Bílině
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
č.1046/2008 se změnou termínu ukončení projektu z 31. 8. 2009 na 30. 9. 2010 a
uložením povinnosti zaslat do 31. 12. 2009 monitorovací zprávu o průběhu projektu
B)

ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmance ÚK Janě Vaňhové k podpisu dodatek č. 2 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č.1046/2008
Termín: 20. 9. 2009

(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/7Z/2009
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.9
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
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změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.9, zpracovanou ve
smyslu § 4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, která
obsahuje změnu koncepce řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích
Kladruby a Koštice dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/7Z/2009
Návrh na pozastavení Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém
kraji na roky 2008 až 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
pozastavení příjmu žádostí o podporu do konce roku 2009 v rámci „Programu
poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckem kraji na roky 2008 až 2009“
B) r o z h o d u j e
z důvodu vyčerpání finančních prostředků z rozpočtu „Programu poskytování podpor
na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2008 až 2009“ o nepředkládání
podaných žádostí o podporu na rok 2009 Zastupitelstvu Ústeckého kraje a Radě
Ústeckého kraje k formálnímu rozhodnutí o zamítnutí žádostí podaných po 18.5.2009
a o přímou administraci odmítnutí těchto žádostí odborem ZPZ KÚÚK.
(Hlasování: 40 – 1 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/7Z/2009
Schválení spolupráce mezi Krajským úřadem Ústeckého kraje a Vládním prezidiem
Chemnitz na projektu revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung
(přeshraniční spolupráce Cíl 3 / Ziel 3)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. spolupráci mezi lead partnerem Zweckverband Naturpark "Erzgebirge/Vogtland" a
projektovými partnery: Landesamt für Umwelt Geologie und Landwirtschaft,
Ústeckým krajem a Landesdirektion Chemnitz na projektu Revitalizace rašelinišť
mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - 1.etapa, v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na
podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko,
2. uzavření smlouvy o spolupráci mezi projektovými partnery dle přílohy předloženého
materiálu, k projektu Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung 1.etapa, v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/7Z/2009
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – „Zásady pro používání finančních
prostředků z FVH ÚK.“
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
„Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje“ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/7Z/2009
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – změna účelu již poskytnuté dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
zmenšení projektu „Nová Ves – kanalizace, Ústí nad Labem – Strážky, kanalizace,“pro
nějž bylo schváleno poskytnutí dotace usnesením č. 24/6Z/2009 ze dne 24. 6. 2009 bod
C) odstavec 1., na projekt „Nová Ves – kanalizace“.
B)

schvaluje
změnu usnesení č. 24/6Z/2009 ze dne 24. 6. 2009 v bodě C) odstavec 1. takto:
1. z názvu projektu „Nová Ves – kanalizace, Ústí nad Labem – Strážky, kanalizace“ se
vypouští část „Ústí nad Labem - Strážky, kanalizace“.
2. v části „Minimální spoluúčast žadatele“ se slova „95% z celkových nákladů
projektu“ nahrazují slovy „ 87% z celkových plánovaných nákladů projektu, které
představují 22 068 000,- Kč“.

C) schvaluje
nahrazení vzorové smlouvy schválené pod bodem A) usnesením č. 24/6Z/2009 ze dne
24. 6. 2009 vzorovou smlouvou dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/7Z/2009
Změna závazných ukazatelů v usnesení Zastupitelstva ÚK č. 29/5Z/2009 Dotační „Program
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009“ - schválení
dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schválilo
1. změnu závazného ukazatele – procentuálního vyjádření výše spoluúčasti žadatele na
celkových nákladech obnovy kulturní památky – položky č. 1 usnesení č. 29/5Z/2009:
Obec Staňkovice, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Staňkovicích,
z původního údaje „min 21,7 %“ na nový údaj „min 0 %“.
2. změnu závazného ukazatele – termínu dokončení prací na zachování či obnově
kulturní památky – položky č. 29 usnesení č. 29/5Z/2009: Židovská obec Děčín,
rekonstrukce střešní krytiny synagogy v Děčíně, z původního „do 31.8.2009“ na nový
údaj „do 15.10.2009“.
B) ukládá
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Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace ve
smyslu Článku X. Programu, změny závazného ukazatele a v souladu s usnesením
č. 29/5Z/2009 se žadatelem uvedeným v části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2009
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/7Z/2009
Projednání žádosti Ing. Tomáše Dvořáka o pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva,
prošetření a nápravu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
podnět k projednání v zastupitelstvu, prošetření a zjednání nápravy Ing. Tomáše
Dvořáka ze dne 11.6.2009 včetně jeho podání ze dne 1.6.2009.
B) konstatuje
že při rozhodování Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22.4.2009 (usnesení č.
29/5Z/2009) o poskytování dotací z „Programu na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2009“ bylo ohledně dotací obci Velemín a městu
Žatec, rozhodováno zastupitelstvem na základě jeho svobodné vůle v souvislosti
s přihlédnutím k okolnostem hodných zvláštního zřetele, na základě odborného
posouzení Komise pro kulturu Rady Ústeckého kraje a doporučení Rady Ústeckého
kraje, přičemž přijetím rozhodnutí ohledně těchto dotací zastupitelstvo ve veřejném
zájmu zároveň učinilo výjimku z jím schválených pravidel programu.
C) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, informovat žadatele, Ing. Tomáše Dvořáka,
o výsledku projednání jeho žádosti zastupitelstvem Ústeckého kraje dle části A) tohoto
usnesení.
Termín: 30. 9. 2009
(Hlasování: 42 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/7Z/2009
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2010 –
schválení a vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
a vyhlašuje Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
pro rok 2010 dle příloh č. 5 a 6 tohoto usnesení.
B) ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 5. 10. 2009
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 25/7Z/2009
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010 – schválení a vyhlášení
programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
a vyhlašuje Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010 dle přílohy č. 7 a
8 tohoto usnesení.
B) ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
dle části A) tohoto usnesení.
Termín: 5. 10. 2009
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/7Z/2009
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji na rok 2010 – schválení a vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
a vyhlašuje Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a
hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2010 dle přílohy č. 9 a 10 tohoto
usnesení.
B)

ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
dle části A) tohoto usnesení.
Termín: 5. 10. 2009

(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/7Z/2009
Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009 – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace v programu
Prevence kriminality na území Ústeckého kraje 2009 níže uvedeným obcím:
Město Kadaň
sídlo: Mírové náměstí č. 1, 432 01 Kadaň
IČ: 00261912
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ve výši 50.000 Kč na projekt Společně proti kriminalitě
Město Litoměřice
sídlo: Mírové náměstí č. 15, 412 01 Litoměřice
IČ: 00263958
ve výši 20.000 Kč na projekt Poznej svého policistu,
ve výši 8.000 Kč na projekt Bezpečný vstup do DMD
a ve výši 54.000 Kč na projekt Hudba a tanec v Nízkoprahovém klubu Oáza
Obec Obrnice
sídlo: Mírová č. 70, 435 21 Obrnice
IČ: 00266118
ve výši 51.000 Kč na projekt Příměstský tábor
Město Roudnice nad Labem
sídlo: Karlovo náměstí č. 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
ve výši 20.000 Kč na projekt Podzimní pobyt pro děti procházející evidencí oddělením
sociálně-právní ochrany dětí
Město Varnsdorf
sídlo: Nám. E. Beneše č. 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
ve výši 40.000 Kč na projekt „Kdo si hraje, nezlobí“
Město Žatec
sídlo: nám. Svobody č. 1, 438 01 Žatec
IČ: 00265781
ve výši 12.000 Kč na projekt „BEZPEČÍ DOMOVA“.
B)

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zajistit realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2009

(Hlasování: 45 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/7Z/2009
Program aktivního života PAŽIT- přidělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o poskytnutí dotace dle ust. § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů z rozpočtu Ústeckého kraje:
•

statutárnímu městu Chomutov, ve výši 60 000,- Kč pro :
Základní škola Chomutov, A. Heyrovského 4539, IČ: 46 789 758 ve výši 7
500,- Kč
Základní škola Chomutov, Školní 1480, IČ: 46 789 731 ve výši 17 000,- Kč
Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334, IČ: 16 789 707 ve výši 35 500,- Kč

•

statutárnímu městu Ústí nad Labem, ve výši 35 500,- Kč pro:
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, IČ:
44 555 482
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•

ve výši 19 000,- Kč
Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, IČ:
44 553 315
ve výši 16 500,- Kč
městu Postoloprty, ve výši 21 000,- Kč pro:
Základní škola Postoloprty, okres Louny, IČ: 61 357 448 ve výši 21 000,- Kč

•

městu Litoměřice, ve výši 24 000,- Kč pro:
Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČ: 46 773 428 ve výši 24 000,- Kč

•

obci Chlumec, ve výši 8 500,- Kč pro:
Základní škola, Muchova 228, Chlumec – příspěvková organizace, IČ:
44 225 997
ve výši 8 500,- Kč

•

obci Libouchec, ve výši 39 000,- Kč pro:
Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace,
IČ: 70 942 927 ve výši 39 000,- Kč
obci Řehlovice, ve výši 16 500,- Kč pro:
Základní škola, Řehlovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
IČ: 72 743 395 ve výši 16 500,- Kč

•

•

•

městu Kadaň, ve výši 22 000,- Kč pro:
Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov,IČ: 46 789 995
ve výši 12 000,- Kč
Základní škola Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okres Chomutov, IČ: 46 789 987
ve výši 10 000,- Kč
městu Lovosice, ve výši 19 000,- Kč pro:
Základní škola Všehrdova, Lovosice, IČ: 46 771 786 ve výši 19 000,- Kč

•

městu Terezín, ve výši 8 500,- Kč pro:
Základní škola Terezín, okres Litoměřice, IČ: 46 768 491 ve výši 8 500,- Kč

•

statutárnímu městu Děčín, ve výši 9 000,- Kč pro:
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII., Vojanova 178/12, příspěvková
organizace, IČ: 72 743 972 ve výši 9 000,- Kč

•

obci Údlice, ve výši 36 000,- Kč pro:
Základní škola Údlice, okres Chomutov, IČ: 46 787 267 ve výši 36 000,- Kč

•

obci Liběšice, ve výši 28 500,- Kč pro:
Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, IČ: 75 019 639
ve výši 28 500,- Kč

v rámci programu PAŽIT.
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 10. 2009

(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/7Z/2009
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Rozvojový program S-P-O-R-T v roce 2009 - 2. výzva
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e a v y h l a š u j e
rozvojový program S-P-O-R-T v roce 2009 – 2. výzva dle upravené přílohy 11 tohoto
usnesení.
B) r o z h o d u j e
o výjimce ze „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu
Ústeckého kraje“, schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
13/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2) těchto
Zásad.
C)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit
zveřejnění rozvojového programu S-P-O-R-T v roce 2009 – 2. výzva dle části A) tohoto
usnesení na internetových stránkách a úřední desce Ústeckého kraje
Termín: 15. 9. 2009

(Hlasování: 42 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/7Z/2009
Dotační program: „Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí Ústeckého kraje
2009“ - schválení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekty osobám dle přílohy 12
tohoto usnesení.
B) u k l á d á
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2009
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/7Z/2009
Dotační program „Sport a volný čas 2010“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje a vyhlašuje
a) dotační program „Sport a volný čas 2010“ dle přílohy 13 tohoto usnesení
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 14 tohoto usnesení

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit
vyhlášení dotačního programu „Sport a volný čas 2010“ dle přílohy 13 tohoto
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usnesení a zveřejnění oznámení o vyhlášení uvedeného programu na úřední desce a
internetových stránkách Ústeckého kraje
Termín: 20. 9. 2009
(Hlasování: 46 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/7Z/2009
Dotační program: Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2009 – Oblast podpory 6:
Soutěž Vesnice roku 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 10 zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí finanční podpory ve formě dotace na realizaci projektů
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2009 obcím oceněným stuhou v krajském
kole soutěže Vesnice roku 2009:
1) Obec Hrušovany
Hrušovany č.p. 15, 431 43 Hrušovany
IČ 00261874
ve výši: 500 tis. Kč
Zlatá stuha – vítěz krajského kola
2 ) Obec Smolnice
Smolnice č.p.104, 439 14 Smolnice
IČ 00556424
ve výši: 125 tis. Kč
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
3 ) Obec Libotenice
Libotenice 37, 412 01 Litoměřice
IČ 00263940
ve výši: 125 tis. Kč
Modrá stuha – za péči o společenský život v obci
4 ) Obci Březno
Radniční 97, 431 45 Březno u Chomutova
IČ 00261823
ve výši: 125 tis. Kč
Bílá stuha – za činnost mládeže
5 ) Obci Ploskovice
Ploskovice 2, 411 42 Ploskovice
IČ 00264164
ve výši: 125 tis. Kč
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
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(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/7Z/2009
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
1. o neuzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 dle přílohy předloženého materiálu;
2. o neuzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 dle přílohy předloženého materiálu;
B) revokuje
usnesení č. 41/6Z/2009 ze dne 24.6.2009.
(Hlasování: 43 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 34/7Z/2009
Místní akční skupiny - podpora kraje pro realizaci Strategických plánů LEADER
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
žádost místních akčních skupin v Ústeckém kraji (MAS Labské skály, MAS České
Středohoří, MAS Šluknovsko, Sdružení Západní Krušnohoří) o finanční podporu pro
zajištění implementace jejich strategických plánů LEADER dle přílohy tohoto
materiálu,

B)

rozhoduje
1. dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o půjčce mezi Ústeckým krajem a:
a) MAS Labské skály
Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
IČ 27010066,
b) MAS České Středohoří, o.s.
Ploskovice 2, 411 42 Ploskovice
IČ 27036952
c) MAS Šluknovsko, o.s.
Vilémov 172, 407 80 Vilémov
IČ 269 83 303
d) Sdružením Západní Krušnohoří, o.s
Máchova 31/15, 431 91 Vejprty
IČ 26999935
dle příloh tohoto materiálu s tím, že poskytnuté prostředky jsou návratnou podporou
poskytovanou z Fondu rozvoje Ústeckého kraje,
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(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 35/7Z/2009
Národní park České Švýcarsko - změna územního vymezení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se záměrem úpravy územního vymezení (popisu hranic) Národního parku České
Švýcarsko zpracované Správou Národního parku České Švýcarsko včetně oblasti Tisé a
Rájce dle přílohy tohoto materiálu za podmínky souhlasu všech dotčených subjektů.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 36/7Z/2009
Dopravní obslužnost autobusová – stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti (změna
názvů linek)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
stanovit dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti autobusovou
dopravou pro území Ústeckého kraje s účinností od 1. 9. 2009 tak, že za základní
dopravní obslužnost mohou být považovány spoje na linkách zařazených do oblastí
Ústeckého kraje dle přílohy 15 tohoto usnesení, přičemž maximální rozsah
dopravního výkonu spojů splňujících zákonné kritérium pro zařazení do základní
dopravní obslužnosti podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů, bude maximálně 19 400 000 km za rok;
B) ruší
s účinností od 1. 9. 2009 rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové
dopravě stanovený usnesením č. 45/52Z/2009 ze dne 22. 4. 2009
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 37/7Z/2009
Koncepce a rozsah drážní dopravní obslužnosti a smlouva s Českými drahami, a. s. od roku
2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předložený materiál „Koncepce objednávky a uzavírání smluv na regionální drážní
dopravu v Ústeckém kraji od roku 2010“ jako řídící dokument pro další postup a
strategii stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje, jakož i
výhled konání veřejných zakázek na provozování regionální drážní dopravy,
B) ruší
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/24Z/2008 ze dne 6. 2. 2008,
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C) rozhodlo
stanovit dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti zajišťované
drážní dopravou pro území Ústeckého kraje tak, že za základní dopravní obslužnost
ve veřejné osobní drážní dopravě Ústeckého kraje jsou považovány vlaky na linkách
dle přílohy 16 tohoto usnesení do maximální výše 10 530 000 vlkm za rok.
(Hlasování: 38 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 38/7Z/2009
Uplatnění domnělého nároku na náhradu škody údajně způsobené společnosti DPÚK a.s.
při výkonu veřejné moci Ústeckým krajem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o uplatnění domnělého nároku na náhradu škody ve výši 735 mil. Kč, jež byla
společnosti DPÚK a.s. údajně způsobena Ústeckým krajem při výkonu veřejné moci,
a o podání žaloby o náhradu škody ve výši 735 mil. Kč ze strany DPÚK a.s. proti
Ústeckému kraji.

B)

rozhodlo
že Ústecký kraj domnělý nárok společnosti DPÚK a.s. na náhradu škody ve výši 735
mil. Kč v plném rozsahu odmítá jako zjevně neopodstatněný.

(Hlasování: 41 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 39/7Z/2009
Financování investiční akce „II/247 Přivaděč k Průmyslové zóně prosmyky I. část“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) b er e n a vědom í
informaci o průběhu realizace a financování investiční akce „II/247 Přivaděč
k průmyslové zóně Prosmyky I.část“
B ) s o u h l a sí
se změnou úhrady ceny díla ze smlouvy o dílo č. 146/2005/INV/VZ/INV/83/DOD/2005
ze dne 25. 11. 2005, jejímž předmětem je zhotovení díla „II/247 Přivaděč k průmyslové
zóně Prosmyky I. část“, a to tak, že úhrada ceny díla za období od 05/2009 do 12/2009
bude provedena jednorázově, na základě faktury vystavené zhotovitelem k 31.12.2009 se
splatností do 30. 6. 2010 a se zajištěním úhrady ceny díla z uvedené smlouvy ve formě
bankovní záruky, přičemž bankovní záruka bude čerpána zhotovitelem v případě, že
Ústecký kraj dobrovolně neuhradí do 30. 6. 2010 svůj závazek
C) u k l á dá
Radě Ústeckého kraje změnit smlouvu o dílo a uzavřít smlouvu o bankovní záruce po
realizaci zadávacího řízení, a to za podmínek uvedených příloze tohoto materiálu.
Termín: 31. 10. 2009
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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1.
Usnesení č. 40/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby,
a to:
- budova: část obce Rumburk 1, č. p. 556, způsob využití: bydlení, na p. p. č. 166,
- pozemek: p. p. č. 166 o výměře 1573 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemek: p. p. č. 167/1 o výměře 1120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p. p. č. 179 o výměře 1119 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 2473 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto
usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4664-235/08
Mgr. Milana Špičky ze dne 14. 5. 2009: 2.250.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 2.250.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 675.000,- Kč
5. Práva a závazky váznoucí na předmětu dražby:
Nájemní smlouva ze dne 19. 12. 2007 uzavřená se Zdeňkou Humrovou na dobu
neurčitou
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem,
400 01, IČ: 00829048.
2.
Usnesení č. 41/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby,
a to:
- budova: část obce Šluknov, č. p. 1031, způsob využití: občanská vybavenost, na p.
p. č. 1547/1,
- pozemek: p. p. č. 1547/1 o výměře 668 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 1432 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj vydražiteli za

35

následujících podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto
usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4664-236/08
Mgr. Milana Špičky ze dne 1. 5. 2009: 460.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 467.500,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 140.250,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem,
400 01, IČ: 00829048.
3.
Usnesení č. 42/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby,
a to:
- pozemek: p. p. č. 72/3 o výměře 1971 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 105/1 o výměře 7369 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Chlum u Děčína, zapsaných na LV č. 521 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto
usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 56/2239/2009
Dr. Ing. Jaroslava Bašuse ze dne 17. 5. 2009: 99.820,- Kč
2. Nejnižší podání: 103.820,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 31.146,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Školní statek,
Děčín-Libverda, Benešovská 76, příspěvková organizace, IČ: 00081663.
4.
Usnesení č. 43/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. 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. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti Povodí
Ohře, státní podnik, se sídlem: Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03,
IČ: 70889988, a to:
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- pozemek: p. p. č. 1082/23 o výměře 86 m2, druh pozemku: vodní plocha,
způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
obec Šluknov, k. ú. Rožany, zapsané na LV č. 1544 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu
5.540,- Kč 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.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2010

5.
Usnesení č. 44/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. 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. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti Povodí
Ohře, státní podnik, se sídlem: Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ:
70889988, a to:
- pozemek: p. p. č. 688/2 o výměře 18 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: tok přirozený (oddělený z p. p. č. 688 o výměře 6101 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 970-355/2008 ze dne 3. 2. 2009),
- pozemek: p. p. č. 688/3 o výměře 5 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: tok přirozený (oddělený z p. p. č. 688 o výměře 6101 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 970-355/2008 ze dne 3. 2. 2009),
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu
690,- Kč 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.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2010

6.
Usnesení č. 45/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
1. 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. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Ing. Miloši
Richterovi, bytem: Větrná 2713/2, Ústí nad Labem, 400 11, a to:
- pozemek: p. p. č. 1498/5 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělený z p. p. č. 1498/1 o výměře 1304 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 383-51/2008 ze dne 28. 1.
2009),
obec Srbská Kamenice, k. ú. Srbská Kamenice, zapsané na LV č. 181 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro
Ústecký kraj za kupní cenu 5.660,- Kč 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.
3. nevyhovět žádosti o převod nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Srbská
Kamenice, se sídlem: Srbská Kamenice, PSČ: 407 15, IČ: 00831387, a to:
- pozemek: p. p. č. 1498/1 o výměře 1304 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Srbská Kamenice, k. ú. Srbská Kamenice, zapsané na LV č. 181 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro
Ústecký kraj.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2010

7.
Usnesení č. 46/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/2Z/2008 ze dne 17.12.2008

B)

vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozhodování o převodu movitých věcí specifikovaných ve znaleckém posudku
č. 529-3/2008. ze dne 19.6.2008, ve správě příspěvkové organizace Střední odborná
škola technická a Střední odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380, příspěvková
organizace, IČ: 144 51 042.

C)

rozhoduje
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o prodeji (převodu) formou veřejné dražby
I. nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- budova: část obce: Černčice, č.p. 431, způsob využití: občanská vybavenost,
umístěna na st.p.č. 609
- budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost,
umístěna na st.p.č. 610
- budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost,
umístěna na st.p.č. 611
- budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na
st.p.č. 612
- budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na
st.p.č. 613
- budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost,
umístěna na st.p.č. 614
- budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na
st.p.č. 615
- pozemek: st.p.č. 609 o výměře 1274 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří
- pozemek: st.p.č. 610 o výměře 595 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří
- pozemek: st.p.č. 611 o výměře 550 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří
- pozemek: st.p.č. 612 o výměře 114 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří
- pozemek: st.p.č. 613 o výměře 53 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 614 o výměře 35 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 615 o výměře 153 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří
- pozemek: p.p.č. 208/2 o výměře 3242 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 208/4 o výměře 159 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 208/11 o výměře 4908 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 208/12 o výměře 648 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: p.p.č. 208/13 o výměře 603 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: p.p.č. 208/14 o výměře 576 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha
- pozemek: p.p.č. 208/15 o výměře 1315 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 208/16 o výměře 1081 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 208/17 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha
- pozemek: p.p.č. 208/18 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 208/19 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň
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-

pozemek: p.p.č. 208/20 o výměře 1448 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň
pozemek: p.p.č. 208/55 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha

obec Černčice, k.ú. Černčice u Loun, zapsaných na LV 930 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.
II. movitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje specifikovaného ve znaleckém
posudku 529-3/2008 ze dne 19.6.2008 v celkové hodnotě 1.782.015,- Kč,
vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitých a movitých věcí
specifikovaných v bodu C) tohoto usnesení:
1. odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4578-149/08
znalce Mgr. Milana Špičky ze dne 17. července 2008: 7.000.000,- Kč
2. odhadnutá tržní cena movitého majetku dle znaleckého posudku
č. 529-3/2008 znalce Ing. Václava Kottka ze dne 19. června 2008: 1.782.015,- Kč
3. Nejnižší podání: 8.782.015,- Kč
4. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,--Kč
5. Dražební jistota: 900.000,- Kč
6. Práva a závazky váznoucí na předmětu dražby:
6.1 Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 1.11.1995 uzavřená mezi
příspěvkovou organizací Střední odborná škola technická a Střední
odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380, příspěvková organizace, IČ: 144
51 042 a Dětskou psychiatrickou léčebnou, zdravotnickým zařízením, IČ:
831 034 na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou ve znění dodatků č. 1
až č. 5 k této smlouvě
6.2 Dohoda o výhradním užívání pozemku ze dne 2.7.2002 uzavřená mezi
příspěvkovou organizací Střední odborná škola technická a Střední
odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380, příspěvková organizace, IČ: 144
51 042 a Dětskou psychiatrickou léčebnou, zdravotnickým zařízením, IČ:
831 034 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden
6.3 Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 19.9.2006 uzavřená mezi
příspěvkovou organizací Střední odborná škola technická a Střední
odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380, příspěvková organizace, IČ: 144
51 042 a Základní školou při Dětské psychiatrické léčebně, příspěvkovou
organizací, IČ: 708 41 543 na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou ve
znění dodatku č. 1 k této smlouvě
6.4 Kupní smlouva ze dne 1.11.1995 uzavřená mezi příspěvkovou organizací
Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny,
Osvoboditelů 380, příspěvková organizace, IČ: 144 51 042 a Dětskou
psychiatrickou léčebnou, zdravotnickým zařízením, IČ: 831 034, platnost
smlouvy je vázána na nájemní smlouvu uzavřenou na pronájem nebytových
prostor mezi kupujícím a prodávajícím (viz bod 6.1), ve znění dodatků č. 1 až
č. 10 k této smlouvě
6.5 Nájemní smlouva ze dne 30.11.2003 uzavřená mezi příspěvkovou organizací
Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny,
Osvoboditelů 380, příspěvková organizace, IČ: 144 51 042 a panem Zdeňkem
Krupkou, IČ: 413 07 186 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou ve
znění dodatku č. 1 k této smlouvě
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6.6

Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 1.1.2005 uzavřená mezi
příspěvkovou organizací Střední odborná škola technická a Střední
odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380, příspěvková organizace, IČ: 144
51 042 a panem Tomášem Novákem, IČ: 491 24 714 na dobu neurčitou s 1
měsíční výpovědní lhůtou ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě
6.7 Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi příspěvkovou organizací Střední
odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů
380, příspěvková organizace, a paní Terezií Kafkovou, nar. 27.9.1963 na
dobu určitou do 30.6.2010 ve znění dodatku č. 3 k této smlouvě
6.8 Smlouva o připojení k síti Internet č. 3/2004 zavřená mezi příspěvkovou
organizací Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště,
Louny, Osvoboditelů 380, příspěvková organizace, a společností PROKON NET s.r.o., Louny, Vrchlického 1122, PSČ 44001, IČ: 49789180 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
6.9 zachování smluvních vztahů uvedených v odst. 6.1 až 6.4 a podmínek v nich
daných po dobu nejméně 10 let od převodu vlastnictví areálu hotelu Graf na
nového majitele
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola
technická a Střední odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380, příspěvková
organizace, se sídlem: Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 14451042 k datu, ke
kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
8.
Usnesení č. 47/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. 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. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje České republice,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, PSČ: 430 01,
IČ: 65993390, a to:
pozemek: p.p.č. 1431/8 o výměře 1244 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1431/9 o výměře 982 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
(pozemky byly odděleny z pozemku p.č. 1315/1 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 833-79/2008 ze dne 15.8.2008),

-

obec Bystřany, k.ú. Bystřany, zapsané na LV č. 775 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj,
za kupní cenu 155.820,-Kč 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: 0080837
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3. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje České republice,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, PSČ: 430 01,
IČ: 65993390, a to:
pozemek: p.p.č. 910/9 o výměře 132 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č.
837/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 229-79/2008 ze dne
15.8.2008)
- pozemek: p.p.č. 910/10 o výměře 10766 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č.
837/2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 229-79/2008 ze dne
15.8.2008)
obec Kladruby, k.ú. Kladruby u Teplic, zapsané na LV č. 169 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj,
-

za kupní cenu 1.480.820,-Kč 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: 0080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejichž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010

9.
Usnesení č. 48/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o prodeji (převodu) části technologického zařízení výměníkové stanice VS 31
z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., se sídlem Most,
Stavbařů 32, PSČ 434 01, IČ: 60281057, a to:
- technologické zařízení, M.1.1. inv. č. 00003, sestávající: Systém ÚT – výměníky,
čerpadla, Systém TUV – výměníky, zásobník vody stojatý, čerpadla
- měřice EPD, M.1.2. inv. č. 00000, sestávající z měřidel umístěných ve VS,
určených pro měření na systému tepla a TUV pro budovu školy
umístěné v podzemním podlaží budovy č.p. 2778 v ulici Zdeňka Štěpánka v Mostě
za kupní cenu 365 240,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) technologického zařízení uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

10.
Usnesení č. 49/7Z/2009
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. 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. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti
HERKUL a.s., se sídlem Most – Vtelno, Mostecká čp. 85, PSČ 434 01, IČ:
25004638,
a to:
-

pozemek: p.p.č. 104/4 o výměře 601 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice

obec Obrnice, k.ú. Chanov, zapsané na LV č. 699 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za kupní cenu 64
354,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417
03 Dubí 3, IČ: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A)2. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

11.
Usnesení č. 50/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a statutárním
městem Most, se sídlem Radniční 1, 434 69 Most, IČ 00266094 na budoucí prodej
(převod) nemovitostí, a to:
pozemek: část p.p.č. 271/1 o výměře cca 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
obec Most, k.ú. Most I, zapsaný na LV č. 2837 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
- pozemek: část p.p.č. 258/24 o výměře cca 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
obec Most, k.ú. Střimice, zapsaný na LV č. 2837 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem včetně nákladů spojených s převodem.
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010
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12.
Usnesení č. 51/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby,
a to:
- budova: část obce Háj, č.e. 155, způsob využití: rodinná rekreace, na st. p. č. 27,
- pozemek: st. p. č. 27 o výměře 241 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p. p. č. 225/4 o výměře 49 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
obec Loučná pod Klínovcem, k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem, zapsaných na LV č.
331 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro
Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek prodeje nemovitých věcí
specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 6618/092/09
Miluše Doležalové ze dne 14. dubna 2009: 1.100.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 1.800.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 540.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Střední odborná
škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5.května 680, příspěvková
organizace, IČ: 61342688.
13.
Usnesení č. 52/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. 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. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje paní Mileně
Trubačové, bytem Smetanova 2117, 440 01 Louny, a to:
- pozemek: p.p.č. 834/5 o výměře 317 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 834/1 o výměře 2461 m², druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem č. 110-125/2008 ze dne
5.11.2008)
obec Opočno, k. ú. Opočno u Loun, zapsaný na LV č. 522 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu
9.480,-Kč
a vyjmutí svěřené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03
Dubí
3,
IČO: 80837.
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B)

ukládá
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 Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

14.
Usnesení č. 53/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby,
a to:
- budova: část obce Chomutov I, budova bez č.p./č.e. (KORD č. 3), způsob využití:
občanská vybavenost, na p. p. č. 4071/49,
- pozemek: p. p. č. 4071/49 o výměře 736 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití: občanská vybavenost,
- pozemek: p. p. č. 4071/148 o výměře 2150 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 4071/33 o výměře
10207 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3713-68/2007 ze dne
23.1.2008),
- pozemek: p. p. č. 4071/95 o výměře 2842 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 4071/95 o výměře
5432 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3713-68/2007 ze dne
23.1.2008),
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 11854 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v bodu
A) tohoto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č.6285/132/08
Miluše Doležalové ze dne 18. dubna 2008: 3.300.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 3.300.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 990.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská
majetková, Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, příspěvková organizace, IČ:
00829048, příspěvková organizace k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
15.
Usnesení č. 54/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby,
a to:
- budova: část obce Chomutov I, bez č.p./č.e. (KORD č. 4), způsob využití:
občanská vybavenost, na p. p. č. 4071/48,
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pozemek: p. p. č. 4071/48 o výměře 736 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití: občanská vybavenost,
- pozemek: p.p.č. 4071/147 o výměře 2590 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 4071/95 o výměře
5432 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3713-68/2007 ze dne
23. 1. 2008),
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 11854 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v bodu
A) tohoto usnesení:
-

5. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č.6286/133/08
Miluše Doležalové ze dne 18. dubna 2008: 4.300.000,- Kč
6. Nejnižší podání: 4.300.000,- Kč
7. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
8. Dražební jistota: 1.290.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská
majetková, Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, příspěvková organizace, IČ:
00829048, příspěvková organizace k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
16.
Usnesení č. 55/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. 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. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu městu
Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, Chomutov, PSČ 430 28, IČ: 00261891 a
to:
- pozemek: p.p.č. 2544/6 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/7 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/8 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/9 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/10 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/11 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/12 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/13 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
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- pozemek: p.p.č. 2544/14 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/15 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/16 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/17 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/18 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/19 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/20 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/21 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/22 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/23 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/24 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/25 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/26 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/27 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/28 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/29 o výměře 107 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/30 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/31 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/32 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/33 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/34 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/35 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/36 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/37 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/38 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: ostatní komunikace
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- pozemek: p.p.č. 2544/39 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/40 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/41 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/42 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2544/43 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/44 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/45 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/46 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/47 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/48 o výměře 95 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/49 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/50 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/51 o výměře 66 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/52 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/53 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/54 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/55 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/56 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
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- pozemek: p.p.č. 2544/57 o výměře 89 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1 o výměře 6933
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/58 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1 o výměře 6933
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/59 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1 o výměře 6933
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/60 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1 o výměře 6933
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/61 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1 o výměře 6933
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/62 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1 o výměře 6933
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/63 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1 o výměře 6933
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/64 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1 o výměře 6933
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/65 o výměře 120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1 o výměře 6933
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009)
- pozemek: p.p.č. 2544/66 o výměře 51 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2544/1 o výměře 6933
m2 geometrickým plánem č. 216975/2009 ze dne 13. 5. 2009),
obec Chomutov, k. ú. Chomutov II, zapsaných na LV č. 4837 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu
1.244.984,- Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská 260, 417 03 Dubí u Teplic, IČ:
00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2 tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

17.
Usnesení č. 56/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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1. 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. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu městu
Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, Chomutov, PSČ 430 28, IČ: 00261891 a to:
- pozemek: p.p.č. 461/4 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 461/5 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 461/6 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 461/7 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 461/8 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 461/9 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 461/10 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 461/11 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 461/12 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 461/13 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 461/14 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 461/15 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 461/16 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 461/17 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 461/18 o výměře 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 461/20 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 461/1 o výměře 5833
m2 geometrickým plánem č. 216353/2009 ze dne 29. 4. 2009)
- pozemek: p.p.č. 461/21 o výměře 196 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 461/1 o výměře 5833
m2 geometrickým plánem č. 216353/2009 ze dne 29. 4. 2009)
- pozemek: p.p.č. 461/22 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 461/1 o výměře 5833
m2 geometrickým plánem č. 216353/2009 ze dne 29. 4. 2009)
- pozemek: p.p.č. 461/23 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 461/1 o výměře 5833
m2 geometrickým plánem č. 216353/2009 ze dne 29. 4. 2009)
- pozemek: p.p.č. 461/24 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 461/1 o výměře 5833
m2 geometrickým plánem č. 216353/2009 ze dne 29. 4. 2009)
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- pozemek: p.p.č. 461/25 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 461/1 o výměře 5833
m2 geometrickým plánem č. 216353/2009 ze dne 29. 4. 2009)
- pozemek: p.p.č. 461/26 o výměře 129 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 461/1 o výměře 5833
m2 geometrickým plánem č. 216353/2009 ze dne 29. 4. 2009)
- pozemek: p.p.č. 461/27 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 461/1 o výměře 5833
m2 geometrickým plánem č. 216353/2009 ze dne 29. 4. 2009)
- pozemek: p.p.č. 461/28 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 461/1 o výměře 5833
m2 geometrickým plánem č. 216353/2009 ze dne 29. 4. 2009)
- pozemek: p.p.č. 461/29 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 461/1 o výměře 5833
m2 geometrickým plánem č. 216353/2009 ze dne 29. 4. 2009)
- pozemek: p.p.č. 461/30 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 461/1 o výměře 5833
m2 geometrickým plánem č. 216353/2009 ze dne 29. 4. 2009),
obec Chomutov, k. ú. Chomutov II, zapsaných na LV č. 4837 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu
585.784,- Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská 260, 417 03 Dubí u Teplic, IČ:
00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

18.
Usnesení č. 57/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. 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. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje panu Františku
Volfovi, bytem Sebuzínská 339, 403 21 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 1190/11 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 1190/1 o výměře 18857
m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1368-17/2009 ze dne
19.2.2009),
- pozemek: p.p.č. 1190/12 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, (pozemek p.č. 1190/11 byl oddělen z pozemku p.č. 1190/1
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1368-17/2009 ze dne 19.2.2009),
obec Ústí nad Labem, k.ú. Brná nad Labem, zapsaných na LV č. 992 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro
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Ústecký kraj za kupní cenu 1.760,-Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260,
417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 29. 1. 2010

19.
Usnesení č. 58/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. 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. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Janu Tůmovi,
bytem Masarykova 656/179, 400 01 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 113/3 o výměře 86 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 113 o výměře 19043
m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 117-130/2008 ze dne
15.1.2009)
obec Zubrnice, k.ú. Týniště u Zubrnic, zapsaný na LV č. 105 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní
cenu 2.620,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.

B)

ukládá
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 Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2009

20.
Usnesení č. 59/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. 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. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Václavu
a Marii Burianovým, bytem Litoměřická 196, 403 23 Velké Březno, a to:
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- pozemek: p.p.č. 326/22 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/1 o výměře 9451
m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 404-148/2008 ze dne
5.2.2009)
obec Velké Březno, k.ú. Valtířov nad Labem, zapsaný na LV č. 182 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro
Ústecký kraj za kupní cenu 1.700,-Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260,
417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
B)

ukládá
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 Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2009

21.
Usnesení č. 60/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009.

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby,
a to:
- budova: část obce Údlice, č. p. 75, způsob využití: občanská vybavenost, na st. p. č.
71,
- pozemek: st. p. č. 71 o výměře 322 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
obec Údlice, k. ú. Údlice, zapsaných na LV č. 103 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:

1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č.462/309/08
Miluše Doležalové ze dne 16. října 2008: 1.500.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 900.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 270.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Obchodním akademie,
Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, Černovická
2901, příspěvková organizace, IČ: 00082520
22.
Usnesení č. 61/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí
Děčany, se sídlem Děčany 29, 411 15 Třebívlice, IČ: 00263494, na budoucí darování
(převod) nemovitostí, a to:
-

těleso komunikace č. III/2493 vč. mostu ev.č. 2493-002 v úseku od uvedeného
mostu na konec silnice u křižovatky polních cest v Semči v celkové délce 0,136 km
na pozemku p.č. 559/1 v k.ú. Semeč (LV 1)
obec Děčany, k.ú. Semeč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2009

23.
Usnesení č. 62/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí
Vědomice, se sídlem Na průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ:
00264598, na budoucí darování (převod) nemovitostí, a to:
těleso komunikace č. III/24052 v úseku od křižovatky se silnicí II/240 po její
zakončení v obci Vědomice v celkové délce 0,647 km na pozemku p.č. 310/1
v k.ú. Vědomice
- pozemek: p.p.č. 310/1 o výměře 3558 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
obec Vědomice, k. ú. Vědomice, zapsaných na LV č. 343 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
-

2. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí
Vědomice, se sídlem Na průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ:
00264598, na budoucí darování (převod) nemovitostí, a to:
pozemek: p.p.č. 344/1 o výměře cca 1700 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 365 o výměře cca 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 34/27 o výměře cca 15 m2, druh pozemku: chmelnice,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond
obec Vědomice, k. ú. Vědomice, zapsaných na LV č. 343 a 586 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
-

B)

ukládá
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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 Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009
24.
Usnesení č. 63/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Úštěk,
se sídlem Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk, IČ: 264571, a to:
-

pozemek: p.p.č. 326/7 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 326/5 o výměře 690 m2 dle
geometrického plánu č. 553-26/2009 ze dne 3.3.2009)

obec Úštěk, k.ú. Úštěk, zapsané na LV č. 1066 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

25.
Usnesení č. 64/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Dušníky,
se sídlem Dušníky 69, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 263583, a to:
těleso komunikace č. III/00812A v celém úseku cca 510 m na pozemku p.č. 594/2
v k.ú. Dušníky
- pozemek: p.p.č. 594/2 o výměře 6647 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Dušníky, k. ú. Dušníky, zapsaných na LV č. 321 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí
uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ:
00080837.
-

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

26.
Usnesení č. 65/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Lukavec,
se sídlem Lukavec 43, 410 02 Lovosice, IČ: 00526134, a to:
-

pozemek: p.p.č. 2692/2 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 2692 o výměře 22709 m2
dle geometrického plánu č. 1867-220/2008 ze dne 28.1.2009)

obec Lovosice, k.ú. Lovosice, zapsaný na LV č. 299 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
-

pozemek: p.p.č. 540/7 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha

-

pozemek: p.p.č. 540/8 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha

-

pozemek: p.p.č. 540/10 o výměře 173 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace

-

pozemek: p.p.č. 594/3 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(odděleny z pozemku p.č. 540/1 o výměře 8983 m2 dle geometrického plánu č.
174-220/2008 ze dne 5.1.2009)

obec Lukavec, k.ú. Lukavec u Lovosic, zapsaných na LV č. 321 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a
vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3,
IČ: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

27.
Usnesení č. 66/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Budyně
nad Ohří, se sídlem Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří, IČ:00263427, a to:
-

pozemek: p.p.č. 1422/2 o výměře 241 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace

-

pozemek: p.p.č. 1422/3 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(odděleny z pozemku p.č. 1422 o výměře 1389 m2 dle geometrického plánu č.
472-1/2009 ze dne 23.2.2009)

obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, zapsaných na LV č. 723 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro
Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260,
417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

28.
Usnesení č. 67/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Patokryje,
se sídlem Patokryje 35, 434 01 Most, IČ: 266124, a to:
-

pozemek: p.p.č. 526/5 o výměře 130 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace

-

pozemek: p.p.č. 526/6 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace

-

pozemek: p.p.č. 526/7 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace

-

pozemek: p.p.č. 526/8 o výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(odděleny z pozemku p.č. 526/1 o výměře 18725 m2 dle geometrického plánu
č. 374-6/2008 ze dne 19.11.2008)
obec Patokryje, k.ú. Patokryje, zapsaných na LV č. 115 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí
uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ:
00080837.
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

29.
Usnesení č. 68/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městysem
Peruc, se sídlem Oldřichova 49, 439 07 Peruc, IČ: 00265331, na budoucí darování
(převod) nemovitostí, a to:
- těleso části komunikace č. III/23738 v úseku od křižovatky se silnicí II/237 po
křižovatku se silnicí III/23739 v celkové délce 1,045 km na pozemku p.č. 942/2, p.č.
943/1, p.č.443/3, p.č. 443/5 vše v k.ú. Peruc (LV 625, 835),
- pozemek p.p.č. 942/2 o výměře 1841 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek p.p.č. 943/1 o výměře 5725 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Peruc, k. ú. Peruc zapsaných na LV č. 625 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

30.
Usnesení č. 69/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí
Líšťany, se sídlem U Svatého Jána 100, 440 01 Louny, IČ: 00831824, na budoucí
darování (převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: část PK 852 o výměře cca 50 m2 (zjednodušená evidence),
obec Líšťany, k. ú. Líšťany u Cítolib, zapsané na LV č. 337 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009
31.
Usnesení č. 70/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Hříškov,
se sídlem: Hříškov 50, Hříškov, PSČ: 439 04, IČ: 00556301, a to:
- pozemek: p.p.č. 1085/2 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Hříškov, k.ú. Hříškov, zapsané na LV č. 452 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny 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

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

32.
Usnesení č. 71/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Podbořany, se sídlem Mírová 615, Podbořany, PSČ: 441 17, IČ: 00265365, a to:
- pozemek: p. p. č. 383 díl b o výměře 280 m2 (oddělený z p. p. č. 359/2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1087-154/2005),
- pozemek: p. p. č. 359/3 o výměře 391 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Podbořany, k. ú. Podbořany, zapsaných na LV č. 2133 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec 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

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009
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33.
Usnesení č. 72/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu
městu Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, Chomutov, PSČ: 430 28, IČ: 00261891,
a to:
- těleso komunikace č. III/00732: úsek od křižovatky ul. Palackého-Riegrova, ul.
Riegrova, ul. Na Příkopech, část komunikace Mostecká (část od křižovatky ul.
Na Příkopech-Mostecká po křižovatku ul. Mostecká-Vinohradská) na pozemcích
p.p.č. 116, 117/1, 117/3, 117/4, 117/5, 117/6, 117/8 (oddělen z p. č. 117/7
geometrickým plánem č. 389585/2008 ze dne 2. 6. 2008), 2278/7, 2388
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I 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

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

34.
Usnesení č. 73/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu
městu Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 23 Ústí nad Labem,
IČ: 00081531, a to:
komunikace: silnice č. II/253 jedná se o úsek tzv. stavby „Provizorní přemostění
Ždírnického potoka“ na pozemcích p.č. 430/2, p.č. 433/1, p.č. 4339/1, p.č.
4306/43, p.č. 4307/6, p.č. 4299/3, vše v k.ú. Ústí nad Labem
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: 0080837.
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 8. 1. 2010

35.
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Usnesení č. 74/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Trmice,
se sídlem Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, IČ: 00674010, a to:
- pozemek: p.p.č. 57/3 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 57/4 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 57/6 o výměře 337 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 57/13 o výměře 107 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
(pozemky byly odděleny z pozemku p.č. 57/1 o výměře 12026 m2, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 315-80/2008 ze dne 5.12.2008),
obec Trmice, k.ú. Koštov, zapsaných na LV č. 238 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 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.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2009

36.
Usnesení č. 75/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Staré
Křečany, se sídlem: Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany, IČ: 00261653, a to:
- pozemek: p. p. č. 1426/10 „díl a“ o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 1426/6 o výměře 1537 m2
geometrickým plánem pro změnu hranice pozemku č. 199-46/2009 ze dne 2. 7.
2009),
obec Staré Křečany, k. ú. Brtníky, zapsané na LV č. 237 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro obec Staré Křečany a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro osoby se
zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace, se sídlem: Brtníky, čp. 119,
PSČ 407 60, IČ: 47274484.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2010
37.
Usnesení č. 76/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního
města Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ: 00261891, a to:
- těleso místní komunikace: ulice Vinohradská a Křivá (na p.p.č. 754/6, 686/1,2337/1
dle geometrického plánu č. 388485/2008 ze dne 29.5.2008 a p.p.č. 367/2 , 371/5), vše
v k.ú. Chomutov I
- pozemek: p.p.č. 754/6 o výměře 1955 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (výměra pozemku změněna geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a změnu hranic pozemku č. 388485/2008 ze dne 29. 5. 2008)
- pozemek: p.p.č. 686/1 o výměře 8183 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití:silnice (výměra pozemku změněna geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a změnu hranic pozemku č. 388485/2008 ze dne 29. 5. 2008)
- pozemek: p.p.č. 2337/1 o výměře 2570 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z pozemku p.p.č. 2337/1 o výměře
3972 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a změnu hranic pozemku č.
388485/2008 ze dne 29. 5. 2008)
- pozemek: p.p.č. 367/2 o výměře 12 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště
- pozemek: p.p.č. 371/5 o výměře 66 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Statutární město Chomutov a
předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská 260, 417 03 Dubí u Teplic, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

38.
Usnesení č. 77/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního
města Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 23 Ústí nad Labem,
IČ: 00081531, a to:
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komunikace: „Okresní ulice I. část“ k.ú. Předlice, komunikace je vyznačena
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 545-169/2004 ze dne 2.8.2004,
- komunikace: „Okresní ulice II. část“ k.ú. Předlice, komunikace je vyznačena
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 632-185/2007 ze dne 2.10.2007,
- silniční přemostění: přemostění Ždírnického potoka nad p.p.č. 819/1 a p.p.č. 819/13
vše v k.ú. Předlice,
- silniční přemostění: přemostění nad p.p.č. 1072/2 v k.ú. Předlice,
- pozemek: p.p.č. 1077/1 o výměře 354 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (pozemek 1077/1 byl oddělen z pozemků p.č. 923/1 a 923/2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 545-169/2004 ze dne 2.8.2004)
- pozemek: p.p.č. 1077/4 o výměře 590 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (pozemek 1077/4 byl oddělen z pozemku p.č. 1020/1 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 545-169/2004 ze dne 2.8.2004)
obec Ústí nad Labem, k.ú. Předlice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Statutární město Ústí nad
Labem a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03
Dubí 3, IČ: 0080837.
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 8. 1. 2010

39.
Usnesení č. 78/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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. 360 o výměře 2304 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 363 o výměře 2476 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Boleboř, k.ú. Svahová, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se
sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 48/2009 a doložky dle
přílohy č. 17 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České
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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. 360 o výměře 2304 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 363 o výměře 2476 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Boleboř, k.ú. Svahová, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

40.
Usnesení č. 79/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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. 2560/1 o výměře 14796 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Třebenice, k.ú. Třebenice, 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 k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 1901/2009 a doložky dle
přílohy č. 18 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 2560/1 o výměře 14796 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Třebenice, k.ú. Třebenice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
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hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

41.
Usnesení č. 80/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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. 4093/1 o výměře 3382 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 4144/3 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, 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 k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 1902/2009 a doložky dle
přílohy č. 19 tohoto usnesení, 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. 4093/1 o výměře 3382 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 4144/3 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, 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.

C) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 12. 2009
42.
Usnesení č. 81/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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. 662/1 o výměře 2310 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Dubí, k.ú. Dubí u Teplic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 41/09/4120 a doložky dle
přílohy č. 20 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 662/1 o výměře 2310 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Dubí, k.ú. Dubí u Teplic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

43.
Usnesení č. 82/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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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. 1427 o výměře 10267 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1435/4 o výměře 798 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně 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 uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 1903/2009 a doložky dle
přílohy č. 21 tohoto usnesení, 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. 1427 o výměře 10267 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1435/4 o výměře 798 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně 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.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

44.
Usnesení č. 83/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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. 214/3 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Dubí, k.ú. Drahůnky, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 53/09/4120 a doložky dle
přílohy č. 22 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 214/3 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Dubí, k.ú. Drahůnky, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

45.
Usnesení č. 84/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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. 209/6 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice-Řetenice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 110/09/4120 a doložky
dle přílohy č. 23 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
68

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. 209/6 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice-Řetenice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
C) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

46.
Usnesení č. 85/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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. 4169 o výměře 54 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: menší chráněné území,
- stavba: bez čp/če umístěná na p.p.č. 4169, způsob využití: technická vybavenost,
způsob ochrany: menší chráněné území,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, 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 k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 4271/2008 a doložky dle
přílohy č. 24 tohoto usnesení, 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. 4169 o výměře 54 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: menší chráněné území,
- stavba: bez čp/če umístěná na p.p.č. 4169, způsob využití: technická vybavenost,
způsob ochrany: menší chráněné území,
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obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, 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.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

47.
Usnesení č. 86/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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. 799 o výměře 1871 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bechlín, k.ú. Předonín, 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 k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 1900/2009 a doložky dle
přílohy č. 25 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 799 o výměře 1871 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bechlín, k.ú. Předonín, 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.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009
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48.
Usnesení č. 87/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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. 5461 o výměře 10449 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 2841/2009 a doložky dle
přílohy č. 26 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 5461 o výměře 10449 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.

C) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009
49.
Usnesení č. 88/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
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zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 513/1 o výměře 27389 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Horní Beřkovice, k.ú. Horní Beřkovice, 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 k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 230/2009 a doložky dle
přílohy č. 27 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 513/1 o výměře 27389 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Horní Beřkovice, k.ú. Horní Beřkovice, 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.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

50.
Usnesení č. 89/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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. 843/2 o výměře 5148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 843/57 o výměře 4158 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Háj u Duchcova, k.ú. Háj u Duchcova, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových,
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a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 107/09/4120 a doložky
dle přílohy č. 28 tohoto usnesení, 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. 843/2 o výměře 5148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 843/57 o výměře 4158 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Háj u Duchcova, k.ú. Háj u Duchcova, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.

C) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

51.
Usnesení č. 90/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.p.č. 1084 o výměře 2320 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Janská, k.ú. Janská zapsané na LV č. 154 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Děčín pro ČR, ŘSD ČR,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu,
jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

52.
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Usnesení č. 91/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 2828/3 o výměře 29 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území,
obec Valkeřice, k. ú. Valkeřice, zapsané na LV č. 167 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín 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
za
nemovitosti z vlastnictví společnosti Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem:
Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p. p. č. 2828/4 o výměře 8 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 2828/6 o výměře 23 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Valkeřice, k. ú. Valkeřice, zapsané na LV č. 230 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Povodí Ohře, s. p. a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837,
s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí, tj. 300,- Kč, bude Ústeckému kraji
společností Povodí Ohře, s. p. doplacen.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedená v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2010

53.
Usnesení č. 92/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 2793/23 o výměře 810 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 2793/24 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
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- pozemek: p. p. č. 2793/25 o výměře 161 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 2793/28 o výměře 70 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 2793/29 o výměře 174 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 2793/31 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 2793/33 o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 2793/34 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace.
- pozemek: p. p. č. 2793/35 o výměře 95 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 2793/36 o výměře 326 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
vše odděleno z p. p. č. 2793/1 o výměře 26659 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 515-111/2008 ze dne 2. 10. 2008),
obec Velký Šenov, k. ú. Velký Šenov, zapsaných na LV č. 702 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk 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
za
nemovitosti z vlastnictví města Velký Šenov, se sídlem: Mírové náměstí 342, Velký
Šenov, 407 78, IČ: 261734, a to:
- pozemek: p. p. č. 2793/27 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek vznikl sloučením dílu „a“ odděleného z p. p. č. 476/2 o
výměře 297 m2 a dílu „b“ odděleného z p. p. č. 479 o výměře 1270 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 515-111/2008 ze dne 2. 10. 2008),
- pozemek: p. p. č. 2793/30 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělený z p. p. č. 2568 o výměře 291 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 515-111/2008 ze dne 2. 10. 2008),
- pozemek: p. p. č. 2793/26 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělený z p. p. č. 2576 o výměře 290 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 515-111/2008 ze dne 2. 10. 2008),
obec Velký Šenov, k. ú. Velký Šenov, zapsaných na LV č. 589 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Velký Šenov a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedená v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2010
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54.
Usnesení č. 93/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníků Věry
Anderové (1/8), bytem: Na Balkáně 557, 468 41 Tanvald, Josefa Buriana (1/4), bytem:
Chraberce 76, 440 01 Louny, Ing. Stanislava Buriana (1/12), bytem: Přemyslovců
2030, 440 01 Louny, Zdeňka Buriana /1/4), bytem: Šilhova 1025, 388 01 Blatná,
Ludmily Burianové (1/12), bytem: Fügnerova 1608, 440 01 Louny, Ing. Jany
Medonosové (1/8), bytem: Rabasova 3180/13, 400 11 Ústí nad Labem a Martiny
Plíškové (1/12), bytem: Mánesova 2766, 440 01 Louny, a to:
- pozemek: p. p. č. 523/1 o výměře 922 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Libčeves, k.ú. Charvatce u Loun, zapsaný na LV č. 19 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Louny za kupní cenu 36.880,-- Kč a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

55.
Usnesení č. 94/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Palivového
kombinátu, státní podnik, se sídlem: 400 76 Ústí nad Labem, IČ: 00007536, a to:
- pozemek: p. p. č. 216/16 díl b o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (p.p.č 216/16 díl b vznikl rozdělením p.p.č.
216/16 o výměře 351 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: dobývací
prostor a sloučením do p.p.č 1665/15 o výměře 220 m2, dle geometrického plánu pro
rozdělení parcel č. 1100-217/2008 ze dne 10.9.2008),
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsaný na LV č. 113 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem, vše za kupní cenu 3.000,-- Kč
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2009
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56.
Usnesení č. 95/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a Miroslavem
Peckou (spoluvlastník podílu 1/2), bytem Sibiřská 370, Neštěmice, 403 31 Ústí nad
Labem 16 na budoucí nákup (nabytí) nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 3438/2 o výměře 265 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, menší chráněné území
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2067 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu
100,- Kč/m2.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2009

57.
Usnesení č. 96/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od pana Antonína
Štrympla, bytem Račiněves 66, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 856 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemek byl oddělen ze stp.č. 12 o výměře 956 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha, způsob využití: bydlení geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
240-231/2008 ze dne 3. 11. 2008)
obec Račiněves, k.ú. Račiněves, zapsaný na LV 104 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Antonína Štrympla za kupní cenu 500,- Kč
(tj. 50,- Kč/m²) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2009

58.
Usnesení č. 97/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů Miroslava
a Ludmily Machových, bytem Račiněves 148, 413 01 Roudnice nad Labem,
a to:
- pozemek: p.p.č. 854 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(pozemek byl oddělen ze stp.č. 156 o výměře 633 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha, způsob využití: bydlení geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
240-231/2008 ze dne 3. 11. 2008)
obec Račiněves, k.ú. Račiněves, zapsaný na LV č. 46 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Miroslava a Ludmilu Machovi za
kupní cenu 950,- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

59.
Usnesení č. 98/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ingrid Reichelové,
bytem Školní 109/1, 435 43 Horní Jiřetín, a to:
- pozemek: p.p.č. 3155/7 díl „b“ o výměře 3 m2, druh pozemku: zahrada, způsob
využití: zemědělský půdní fond
(pozemek byl oddělen geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.117066/2008 ze dne 10.9.2008 a přisloučen do pozemku p.č. 71/1 o výměře 1038 m²,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice)
obec Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín, zapsaný na LV č. 142 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ingrid Reichelovou za kupní cenu 320,Kč
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

60.
Usnesení č. 99/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jana a Alžběty
Salákových, bytem Školní 108/18, 435 43 Horní Jiřetín, a to:
- pozemek: část p.p.č. 940 díl „g“ o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň
(pozemek byl oddělen geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.1173-69/2008
ze dne 10.9.2008 a přisloučen do pozemku p.č. 3204/2 o výměře 348 m², druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice)
obec Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín, zapsaný na LV č. 234 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Jana a Alžbětu Salákovi za kupní cenu
1.440,- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

61.
Usnesení č. 100/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Mgr. Vladimíra
Šamši a Pavla Šamši, oba bytem Náměstí 462/13, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, a to:
- pozemek: p.p.č. 5944/26 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
(pozemek byl oddělen ze stp.č. 658 o výměře 705 m², druh pozemku: zastavěná
plocha
a nádvoří, způsob využití: bydlení, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č.1075-109/2008 ze dne 31. 8. 2008)
obec Jiříkov, k.ú. Jiříkov, zapsaný na LV č. 898 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Vladimíra a Pavla Šamšovi za kupní cenu 150,Kč
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009
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62.
Usnesení č. 101/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Mileny Trubačové,
bytem Smetanova 2117, 440 01 Louny, a to:
- pozemek: p.p.č. 803/6 o výměře 237 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
silnice
(pozemek byl oddělen z pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci PK
č. 775/1 o výměře 9673 m², druh pozemku: orná půda, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 110-125/2008 ze dne 5.11.2008)
obec Opočno, k.ú. Opočno u Loun, zapsaný na LV č. 451 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Milenu Trubačovou za kupní cenu
9.480,- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

63.
Usnesení č. 102/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
nekoupit (nenabýt) nemovitost do vlastnictví Ústeckého kraje od Ondřeje Nováka,
bytem Brandtova 3280/40, 400 01 Ústí nad Labem, a to:
pozemek: p.p.č. 391/2 o výměře 14 m2, způsob využití: orná půda, (pozemek
391/2 byl oddělen z pozemku p.č. 391 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 129-29/2009 ze dne 14.5.2009)
obec Postoloprty, k.ú. Rvenice, zapsané na LV č. 177 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ondřeje Nováka za kupní
cenu 9.000,- Kč.
-

64.
Usnesení č. 103/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Miroslava Krákory,
bytem: Malé Březno 67, Ústí nad Labem 2, PSČ: 400 02, a to:
- pozemek: p.p.č. 684/10 o výměře 59 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
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(pozemek byl oddělen z p.p.č. 684/2 o výměře 3406 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 347-162/2009 ze dne 9.7.2009)
- pozemek: p.p.č. 715/5 o výměře 603 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 715/2 o výměře 4882 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 346-162/2009 ze dne 9.7.2009)
obec Malé Březno, k.ú. Malé Březno nad Labem, zapsaných na LV č. 207 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro
Miroslava Krákoru za kupní cenu 463.400,- Kč (700,-Kč m2).
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2010

65.
Usnesení č. 104/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Světec, se sídlem
Zámek 1, 417 53, IČ: 00266612, a to:
- pozemek: p.p.č. 44/35 o výměře 365 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 44/36 o výměře 1906 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
(oba odděleny z p.p.č. 44/9 o výměře 9449 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 242-25/2009 ze dne 3. 4. 2009)
- pozemek: p.p.č. 490 o výměře 7626 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 523/16 o výměře 3955 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
obec Světec, k.ú. Světec, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Teplice, pro obec Světec, za kupní cenu 554.080,--Kč
(13852 m2 – 40,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

66.
Usnesení č. 105/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Podbořany, se
sídlem Mírová 615, Podbořany, 441 17, IČ: 00265365, a to:
- pozemek: p.p.č. 81/1 díl „b“ o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělen z p.p.č. 81/1 o výměře 2437 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 1206-41/2008 ze dne 21. 5. 2008)
- pozemek: p.p.č. 91/4 o výměře 407 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 98 díl „a“ o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 98 o výměře 1482 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 1206-41/2008 ze dne 21. 5. 2008)
- pozemek: p.p.č. 206 díl „a“ o výměře 173 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělen z p.p.č. 206 o výměře 2423 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 1204-41/2008 ze dne 21. 5. 2008)
- pozemek: p.p.č. 1125/1 díl „e“ o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělen z p.p.č. 1125/1 o výměře 101 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 1205-41/2008 ze dne 21. 5. 2008)
- pozemek: p.p.č. 1125/2 díl „d“ o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělen z p.p.č. 1125/2 o výměře 261 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 1205-41/2008 ze dne 21. 5. 2008)
- pozemek: p.p.č. 1190/1 díl „a“ o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělen z p.p.č. 1190/1 o výměře 403 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 1205-41/2008 ze dne 21. 5. 2008)
- pozemek: p.p.č. 1190/2 díl „h“ o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělen z p.p.č. 1190/2 o výměře 110 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 1205-41/2008 ze dne 21. 5. 2008)
obec Podbořany, k.ú. Podbořany, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Žatec, pro město Podbořany, za kupní cenu
33.440,--Kč (836 m2 – 40,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

67.
Usnesení č. 106/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Louny, se
sídlem Mírové náměstí 163, 411 08, IČ: 00264466, a to:
- pozemek: p.p.č. 1174/3 o výměře 105 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (oddělen z p.p.č. 1174/1 o výměře 4446 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 551-7/2008 ze dne 7. 4. 2008)
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pozemek: p.p.č. 1185/5 o výměře 254 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 1185/2 o výměře 4546 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 551-7/2008 ze dne 7. 4. 2008)
obec Cítoliby, k.ú. Cítoliby, zapsané na LV č. 741 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Louny, pro Město Louny,
- pozemek: p.p.č. 4986/2 o výměře 574 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 4986/19 díl „e“ o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělen z p.p.č. 4986/19 o výměře 6509 m2 a přisloučen do
p.p.č. 4986/5 o nové výměře 1150 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 3617-52/2009 ze dne 29. 4. 2009)
- pozemek: p.p.č. 4986/19 o výměře 3527 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 4986/19 o výměře 6509 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 3617-52/2009 ze dne 29. 4. 2009)
- pozemek: p.p.č. 4986/1 o výměře 2641 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (vzniklý z p.p.č. 4986/1 díl „k“ o výměře 2606 m2, p.p.č. 1917/3 díl
„d“ o výměře 17 m2, p.p.č. 4987/567 díl „b“ o výměře 7 m2 a p.p.č. 4987/607 díl
„g“ o výměře 11m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3617-52/2009
ze dne 29. 4. 2009)
obec Louny, k.ú. Louny, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Louny, pro Město Louny, za kupní cenu 285.640,--Kč
(7141 m2 – 40,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

68.
Usnesení č. 107/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů
Josefa Masaroviče a Jitky Masarovičové, bytem Kyjická 4772, Chomutov, PSČ 430
04, a to:
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci: PK č. 68/8 díl „i“ o výměře 19 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
(oddělen z pozemku PK č. 68/8 o výměře 1935 m2 a přisloučen do p.p.č. 636
geometrickým plánem pro změnu hranice pozemku č. 488-41/2008 ze dne 4. 6. 2008)
obec Krásný Dvůr, k.ú. Krásný Dvůr, zapsaný na LV č. 415 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro SJM Josefa a Jitku Masarovičovi, za
kupní cenu 2.850,-- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009
69.
Usnesení č. 108/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Pavla
Šilhánka, bytem Na Výsluní 602, Kryry, PSČ 439 81, a to:
- pozemek: p. p. č. 4011/7 o výměře 178 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Kryry, k.ú. Kryry, zapsaný na LV č. 388 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Žatec pro Pavla Šilhánka, za kupní cenu 35.600,-- Kč a
předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

70.
Usnesení č. 109/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Josefa
Vaňka, bytem Široké Třebčice 14, Veliká Ves, PSČ 441 01, a to:
- pozemek: p. p. č. 175 díl „c“ o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
(oddělen z p.p.č. 175 o výměře 1741 m2 a přisloučen do p.p.č. 150/1 geometrickým
plánem pro změnu hranice pozemku a upřesnění vlastnické hranice č. 269-41/2008 ze
dne 4. 6. 2008)
obec Veliká Ves, k.ú. Veliká Ves, zapsaný na LV č. 186 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Josefa Vaňka, za kupní cenu 6.500,-Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

71.
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Usnesení č. 110/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Radka
Mockera, bytem Svahová 4961, Chomutov, PSČ 430 03, a to:
- pozemek: p.p.č. 384/2 o výměře 871 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.p.č. 384/3 o výměře 193 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z p.p.č. 384 o výměře 2574 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 552-7/2008 ze dne 18. 2. 2008)
obec Cítoliby, k.ú. Cítoliby, zapsané na LV č. 410 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Louny pro Radka Mockera, za kupní cenu 180.900,-- Kč
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

72.
Usnesení č. 111/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Zdeňky
Patrákové, bytem Břínkov 14, Ročov, Louny 1, PSČ 440 01, a to:
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci: PK č. 179 díl „c“ o výměře 410 m2,
druh pozemku: orná půda,
(oddělen z PK č. 179 o výměře 18389 m2 a přisloučen do p.p.č. 164/14 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 125,265-7/2008 ze dne 5. 3. 2008)
obec Ročov, k.ú. Břínkov, zapsaný na LV č. 66 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Louny pro Zdeňku Patrákovou, za kupní cenu 61.500,-- Kč a
předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

73.
Usnesení č. 112/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

85

A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Josefa
Švece, bytem Ročov 113, Ročov, PSČ 439 67, a to:
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci: PK č. 178 díl „d“ o výměře 17 m2, druh
pozemku: orná půda,
(oddělen z PK č. 178 o výměře 7247 m2 a přisloučen do p.p.č. 164/14 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 125,265-7/2008 ze dne 5. 3. 2008)
obec Ročov, k.ú. Břínkov, zapsaný na LV č. 246 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Louny pro Josefa Švece, za kupní cenu 2.550,-- Kč a
předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

74.
Usnesení č. 113/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Václava
Kryla, bytem Skladatele Kopřivy 31, Cítoliby, PSČ 439 02, a to:
- pozemek: p.p.č. 385/2 o výměře 624 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.p.č. 385/3 o výměře 100 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z p.p.č. 385 o výměře 2511 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 552-7/2008 ze dne 18. 2. 2008)
obec Cítoliby, k.ú. Cítoliby, zapsané na LV č. 123 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Louny pro Václava Kryla, za kupní cenu 123.100,-- Kč a
předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

75.
Usnesení č. 114/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
Ing. Marka Hanuše, bytem Pod Rozhlednou 2983/4, Ústí nad Labem, PSČ 400 11, a
to:
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pozemek: podíl 5/24 p.p.č. 4986/15 o výměře 335 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 5/24 p.p.č. 4986/16 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 5/24 p.p.č. 4986/17 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Louny, k.ú. Louny, zapsané na LV č. 7087 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Louny pro Ing. Marka Hanuše (5/24) a Ústecký kraj
(19/24), za kupní cenu 21.604,-- Kč a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

77.
Usnesení č. 115/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů
Ing. Miloslava Pěničky a Jaroslavy Pěničkové, bytem Liběšovice 49, Blšany, PSČ
439 31, a to:
- pozemek: p.p.č. 386/2 o výměře 433 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z pozemku p.č. 386 o výměře 3781 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 552-7/2008 ze dne 18. 2. 2008)
obec Cítoliby, k.ú. Cítoliby, zapsaný na LV č. 715 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Louny pro SJM Ing. Miloslava a Jaroslavu Pěničkovi, za
kupní cenu 83.600,-- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

79.
Usnesení č. 116/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
spoluvlastníků: Miroslava Jindřicha, bytem Tyršovo náměstí 8, Cítoliby, PSČ 439 02
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podíl (1/2) a Petra Jindřicha, bytem Tyršovo náměstí 7, Cítoliby, PSČ 439 02 podíl
(1/2), a to:
pozemek: p.p.č. 388/2 o výměře 101 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z p.p.č. 388 o výměře 21283 m2 geometrickým plánem pro změnu hranice
pozemku č. 552-7/2008 ze dne 18. 2. 2008)
obec Cítoliby, k.ú. Cítoliby, zapsaný na LV č. 608 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Louny pro spoluvlastníky Miroslava Jindřicha (1/2) a
Petra Jindřicha (1/2), za kupní cenu 17.200,-- Kč a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

80.
Usnesení č. 117/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
spoluvlastníků: Miroslavy Faustové, bytem Hřivice 27, Hřivice, PSČ 439 65 podíl
(1/2) a Josefa Huláka, bytem Smetanova 165, Cítoliby, PSČ 439 02 podíl (1/2), a to:
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci PK č. 181/1 díl „a“ o výměře 515 m2,
druh pozemku: orná půda(oddělen z PK č. 181/1 o výměře 6344 m2 a přisloučen do
p.p.č. 614/14 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 125, 265-7/2008 ze
dne 5. 3. 2008)
- pozemek: p.p.č. 164/15 o výměře 55 m2, druh pozemku: orná půda (oddělen z PK č.
181/1 o výměře 6344 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 125, 2657/2008 ze dne 5. 3. 2008)
- pozemek: p.p.č. 190/2 o výměře 504 m2, druh pozemku: orná půda (oddělen z PK č.
190 o výměře 1417 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 125, 2657/2008 ze dne 5. 3. 2008)
obec Ročov, k.ú. Břínkov, zapsaný na LV č. 372 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Louny pro spoluvlastníky Miroslavu Faustovou (1/2) a
Josefa Huláka (1/2), za kupní cenu 161.100,-- Kč a předání uvedených nemovitostí k
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

81.
Usnesení č. 118/7Z/2009
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing.
Františka Jelínka, bytem Stebno 18, Kryry, PSČ 441 01, a to:
- pozemek: p. p. č. 359/4 o výměře 923 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Podbořany, k.ú. Podbořany, zapsaný na LV č. 1510 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ing. Františka Jelínka, za kupní cenu
166.140,-- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

82.
Usnesení č. 119/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
spoluvlastníků: Jaromíra Rathouského, bytem Přátelství 2570, Žatec, PSČ 438 01
podíl (1/4) a Mgr. Zdeňka Rosy BA, bytem Elišky Krásnohorské 3092, Žatec, PSČ
438 01 podíl (3/4), a to:
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci PK č. 101 díl „h“ o výměře 8 m2,
v původním katastrálním území Vysoké Třebušice,
(oddělen z pozemku PK č. 101 o výměře 579 m2 a přisloučen do p.p.č. 636
geometrickým plánem pro změnu hranice pozemku č. 488-41/2008 ze dne 4. 6. 2008)
obec Krásný Dvůr, k.ú. Krásný Dvůr, zapsaný na LV č. 469 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro spoluvlastníky Jaromíra Rathouského
(1/4) a Mgr. Zdeňka Rosu BA (3/4) za kupní cenu 1.200,-- Kč a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

83.
Usnesení č. 120/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
spoluvlastníků: Jaromíra Rathouského, bytem Přátelství 2570, Žatec, PSČ 438 01
podíl (1/4), Martina Rosy, bytem Nová 294, Mutějovice, PSČ 270 07 (podíl 3/8) a
Mgr. Zdeňka Rosy BA, bytem Elišky Krásnohorské 3092, Žatec, PSČ 438 01 podíl
(3/8), a to:
- pozemek: p.p.č. 622/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda,
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci PK č. 103/1 díl „f“ o výměře 194 m2,
v původním katastrálním území Vysoké Třebušice (oddělen z pozemku PK č. 103/1
o výměře 355 m2 a přisloučen do p.p.č. 622/2 geometrickým plánem pro změnu
hranice pozemku č. 488-41/2008 ze dne 4. 6. 2008)
obec Krásný Dvůr, k.ú. Krásný Dvůr, zapsaný na LV č. 285 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro spoluvlastníky Jaromíra Rathouského
(1/4), Martina Rosu (3/8) a Mgr. Zdeňka Rosu BA (3/8) za kupní cenu 32.250,-- Kč a
předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

84.
Usnesení č. 121/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Pavla
Růžičky, bytem Masarykova 537/25, Hlouška, Kutná Hora, PSČ 284 01, a to:
- pozemek: p.p.č. 622/3 díl „b“ o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: neplodná půda,
- pozemek: p.p.č. 622/4 díl „d“ o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: neplodná půda,
- pozemek: p.p.č. 624 díl „e“ o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda,
(odděleny z p.p.č. 622/3 o výměře 339 m2, p.p.č. 622/4 o výměře 214 m2 a p.p.č. 624 o
výměře 647 m2 a přisloučeny do p.p.č. 622/2 geometrickým plánem pro změnu hranice
pozemku č. 488-41/2008 ze dne 4. 6. 2008)
obec Krásný Dvůr, k.ú. Krásný Dvůr, zapsaný na LV č. 568 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Pavla Růžičku za kupní cenu 24.750,-Kč a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009
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85.
Usnesení č. 122/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
spoluvlastníků: Ing. Miroslava Berana, bytem Údolíčko 46, Perštejn, PSČ 431 63
podíl (1/2) a Ing. Václava Berana, bytem Ke Stráni 2250, Brandýs nad Labem, PSČ
250 01 podíl (1/2), a to:
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci PK č. 108/2 díl „a“ o výměře 16 m2,
v původním katastrálním území Vysoké Třebušice (oddělen z pozemku PK č. 108/2
o výměře 126 m2 a přisloučen do p.p.č. 622/2 geometrickým plánem pro změnu
hranice pozemku č. 488-41/2008 ze dne 4. 6. 2008)
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci PK č. 349 díl „c“ o výměře 12 m2,
v původním katastrálním území Vysoké Třebušice (oddělen z pozemku PK č. 349 o
výměře 1755 m2 a přisloučen do p.p.č. 622/2 geometrickým plánem pro změnu
hranice pozemku č. 488-41/2008 ze dne 4. 6. 2008)
obec Krásný Dvůr, k.ú. Krásný Dvůr, zapsaný na LV č. 462 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro spoluvlastníky Ing. M. Berana (1/2) a
Ing. V. Berana (1/2) za kupní cenu 4.200,-- Kč a předání uvedených nemovitostí k
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

86.
Usnesení č. 123/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Stanislavy
Profousové, bytem Skladatele Kopřivy 59, Cítoliby, PSČ 439 02, a to:
pozemek: p.p.č. 1185/4 o výměře 146 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z p.p.č. 1185/1 o výměře 34177 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 551-7/2008 ze dne 7. 4. 2008)
obec Cítoliby, k.ú. Cítoliby, zapsaný na LV č. 622 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Louny pro Stanislavu Profousovou, za kupní cenu
51.100,-- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 12. 2009
87.
Usnesení č. 124/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
spoluvlastníků: Jany Jirmanové, bytem Ročov 131, PSČ 439 67 podíl (1/8), Ing.
Josefa Kučery, bytem Kosmonautů 2288, Louny, PSČ 440 01 podíl (1/8), Luďka
Kučery, bytem Ročov 189, PSČ 439 67 podíl (1/8) a Margity Kučerové, bytem Ročov
189, PSČ 439 67 podíl (5/8), a to:
pozemek: p.p.č. 80/4 o výměře 490 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělen z pozemku PK č. 80/2 o výměře 5097 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 125, 265-7/2008 ze dne 5. 3. 2008)
obec Ročov, k.ú. Horní Ročov, zapsaný na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Louny pro spoluvlastníky Janu Jirmanovou (1/8), Ing.
Josefa Kučeru (1/8), Luďka Kučeru (1/8) a Margitu Kučerovou (5/8), za kupní cenu
73.500,-- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

88.
Usnesení č. 125/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009.
89.
Usnesení č. 126/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení předkupního práva k nemovitosti, a to: pozemek p. p. č. 1312, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, obec Děčín, k. ú. Březiny u
Děčína, zapsané na LV č. 402 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Děčín pro Ústecký kraj ve prospěch budovy čp. 200 na pozemku st. p. č.
131/2, k. ú. Březiny u Děčína. Oprávněný z předkupního práva: manželé Ing. Olga
Fojtíková a Stanislav Fojtík, bytem: Březiny čp. 200, Děčín XXVII, vlastník
nemovitosti: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ:
400 02, IČ: 70892156. Obsahem je povinnost vlastníka nemovitosti nabídnout
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pozemek p. č. 1312 ke koupi vlastníku budovy čp. 200 v případě záměru prodeje
tohoto pozemku.
Pozemek p. č. 1312 je svěřen do správy příspěvkové organizace Střední škola
zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková
organizace, se sídlem: Českolipská 123, 405 02 Děčín-Libverda, IČ: 47274654.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o zřízení
předkupního práva, jejímž předmětem je zřízení předkupního práva k nemovitosti
uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 1. 2010

90.
Usnesení č. 127/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 102/5Z/2009 ze dne 22. 4.
2009, a to takto:

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.

se ruší a nahrazuje se

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 za podmínky předkupního práva pro
statutární město Děčín, a to na dobu 15 let.
91.
Usnesení č. 128/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o spolupráci při výkupu či směně pozemků mezi Ústeckým
krajem a Městem Roudnice nad Labem se sídlem Karlovo náměstí 21, 413 01
Roudnice nad Labem, IČ: 264334 dle přílohy č. 29 tohoto usnesení.
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o spolupráci při
výkupu či směně pozemků, jejímž předmětem je spolupráce s Městem Roudnice nad
Labem k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2009

92.
Usnesení č. 129/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1 . o uzavření Smlouvy o přeložkách a budoucí smlouvě o převodu nemovitostí mezi
Ústeckým krajem a Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem
státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ
145 05, IČ: 65993390, pro potřeby veřejně prospěšné stavby „Dálnice D8 – 0805
Lovosice – Řehlovice, část F – Tunel Radejčín“, a to: přeložka silnice III/25832
(SO: F 126), s tím, že přeložka bude provedena na žádost a náklady ŘSD ČR, a po
jejím dokončení bude včetně dotčených nemovitostí (po oddělení geometrickým
plánem a majetkovém vypořádání) převedena do vlastnictví Ústeckého kraje,
k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČO: 80837.
2. o uzavření Smlouvy o přeložkách a budoucí smlouvě o převodu nemovitostí
mezi Ústeckým krajem a Českou republikou, příslušnost hospodařit
s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4, PSČ 145 05, IČ: 65993390, pro potřeby veřejně prospěšné stavby „Dálnice
D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice, část F – Tunel Radejčín“, a to: přeložka silnice
III/25834 (SO: F 127), s tím, že přeložka bude provedena na žádost a náklady ŘSD
ČR, a po jejím dokončení bude včetně dotčených nemovitostí (po oddělení
geometrickým plánem a majetkovém vypořádání) převedena do vlastnictví
Ústeckého kraje, k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí
3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.
3. o uzavření Smlouvy o přeložkách a budoucí smlouvě o převodu nemovitostí
mezi Ústeckým krajem a Českou republikou, příslušnost hospodařit
s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4, PSČ 145 05, IČ: 65993390, pro potřeby veřejně prospěšné stavby „Dálnice
D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice, část D – Most Dobkovičky“, a to: nadjezd na
silnici III/24723 (SO: D 224), s tím, že přeložka bude provedena na žádost a
náklady ŘSD ČR, a po jejím dokončení bude včetně dotčených nemovitostí (po
oddělení geometrickým plánem a majetkovém vypořádání) převedena do vlastnictví
Ústeckého kraje, k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí
3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.
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4. o uzavření Smlouvy o přeložkách a budoucí smlouvě o převodu nemovitostí
mezi Ústeckým krajem a Českou republikou, příslušnost hospodařit
s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4, PSČ 145 05, IČ: 65993390, pro potřeby veřejně prospěšné stavby „Dálnice
D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice, část D – Most Dobkovičky“, a to: objížďka na
silnici III/24722 (SO: D 188), s tím, že přeložka bude provedena na žádost a
náklady ŘSD ČR, a po jejím dokončení bude včetně dotčených nemovitostí (po
oddělení geometrickým plánem a majetkovém vypořádání) převedena do vlastnictví
Ústeckého kraje, k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí
3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.
5. o uzavření Smlouvy o přeložkách a budoucí smlouvě o převodu nemovitostí
mezi Ústeckým krajem a Českou republikou, příslušnost hospodařit
s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4, PSČ 145 05, IČ: 65993390, pro potřeby veřejně prospěšné stavby „Dálnice
D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice, část D – Most Dobkovičky“, a to: přeložka
silnice III/24722 (SO: D 125), s tím, že přeložka bude provedena na žádost a
náklady ŘSD ČR, a po jejím dokončení bude včetně dotčených nemovitostí (po
oddělení geometrickým plánem a majetkovém vypořádání) převedena do vlastnictví
Ústeckého kraje, k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí
3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.
6. o uzavření Smlouvy o přeložkách a budoucí smlouvě o převodu nemovitostí
mezi Ústeckým krajem a Českou republikou, příslušnost hospodařit
s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4, PSČ 145 05, IČ: 65993390, pro potřeby veřejně prospěšné stavby „Dálnice
D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice, část B – Most Vchynice“, a to: úprava
odvodnění stávající silnice III/24712a (SO: B 315), s tím, že přeložka bude
provedena na žádost a náklady ŘSD ČR, a po jejím dokončení bude včetně
dotčených nemovitostí (po oddělení geometrickým plánem a majetkovém
vypořádání) převedena do vlastnictví Ústeckého kraje, k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.
7. o uzavření Smlouvy o převodu dopravy a budoucí smlouvě o převodu
nemovitostí mezi Ústeckým krajem a Českou republikou, příslušnost
hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ: 65993390, pro potřeby veřejně prospěšné
stavby „Dálnice D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice, část B – Most Vchynice“, a to:
a) místní komunikace okolo Lovosic (SO: B 121) a b) protihluková stěna u
objektu 121 (SO: B 121.1), s tím, že přeložka bude provedena na žádost a náklady
ŘSD ČR, a po jejím dokončení bude včetně dotčených nemovitostí (po oddělení
geometrickým plánem a majetkovém vypořádání) převedena do vlastnictví
Ústeckého kraje, k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí
3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.
B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvy, o jejichž
uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)1.-7. tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové,
hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009
93.
Usnesení č. 130/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací
stavby „I/27 Velemyšleves-obchvat a přemostění Chomutovky“ (dále jen smlouva)
dle přílohy č. 30 tohoto usnesení.

B)

ukládá
uložit Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství,
předložit smlouvu o vypořádání některých práv a povinností, jejímž předmětem je
vypořádání některých práv a povinností uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 10. 2009

94.
Usnesení č. 131/7Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací
stavby „R6 Lubenec – Bošov“ (dále jen smlouva) dle přílohy č. 31 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, předložit
smlouvu o vypořádání některých práv a povinností, jejímž předmětem je vypořádání
některých práv a povinností uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 10. 2009

(Hlasování: 33 – 1 – 5) návrh byl přijat

Hlasování společné pro usnesení č.
40/7Z/2009 až č. 131/7Z/2009

Usnesení č. 132/7Z/2009
Plán práce Legislativně právního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 2. pol. 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
plán práce Legislativně právního výboru ZÚK na 2. pololetí roku 2009 včetně termínů
dle přílohy tohoto materiálu.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 133/7Z/2009
Hodnocení činnosti Kontrolního výboru ZÚK za I. pololetí 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
hodnocení činnosti Kontrolního výboru ZÚK za I. pololetí 2009
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 134/7Z/2009
Plán činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje ve 2. pololetí
roku 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený plán činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje ve
2. pololetí roku 2009.
(Hlasování: 34 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 9/7Z/2009 – Dohoda mezi Vládou Republiky Srbské (Bosna a
Hercegovina) a Ústeckým krajem (Česká republika)
Příloha č. 2 k usnesení č. 17/7Z/2009 – Navrhované změny PRVKÚK č. 9
Příloha č. 3 k usnesení č. 20/7Z/2009 – Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje
Příloha č. 4 k usnesení č. 21/7Z/2009 – Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Příloha č. 5 k usnesení č.24/7Z/2009–Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2010
Příloha č. 6 k usnesení č. 24/7Z/2009 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Příloha č. 7 k usnesení č. 25/7Z/2009 - Dotační program „ Program podpory regionální
kulturní činnosti na rok 2010“
Příloha č. 8 k usnesení č. 25/7Z/2009 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Příloha č. 9 k usnesení č. 26/7Z/2009–Dotační program „Program podpory aktivit stálých
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji na rok 2010“

97

Příloha č. 10 k usnesení č. 26/7Z/2009- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Příloha č. 11 k usnesení č. 29/7Z/2009- Rozvojový program Sport-Podpora-OtevřenostRozvoj- Talent v roce 2009 – 2. výzva
Příloha č. 12 k usnesení č.30/7Z/2009–Podpora vrchového sportu a sportovního zázemí
Ústeckého kraje 2009
Příloha č. 13 k usnesení č. 31/7Z/2009 – Dotační program „Sport a volný čas 2010“
Příloha č. 14 k usnesení č. 31/7Z/2009 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Příloha č. 15 k usnesení č. 36/7Z/2009 – Seznam linek systému základní dopravní obslužnosti
Ústeckého kraje od 1. 5. 2009 a rozdělení do
jednotlivých oblastí
Příloha č. 16 k usnesení č. 37/7Z/2009 – Seznam linek systému základní dopravní obslužnosti
Ústeckého kraje zajišťovaného drážní dopravou a
rozdělení do jednotlivých oblastí
Příloha č. 17 k usnesení č.78/7Z/2009 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
48/2009
Příloha č. 18 k usnesení č. 79/7Z/2009 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
1901/2009
Příloha č. 19 k usnesení č. 80/7Z/2009 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
1902/2009
Příloha č. 20 k usnesení č. 81/7Z/2009 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
41/09/4120
Příloha č. 21 k usnesení č. 82/7Z/2009 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
1903/2009
Příloha č. 22 k usnesení č. 83/7Z/2009 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
53/09/4120
Příloha č. 23 k usnesení č. 84/7Z/2009 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
110/09/4120
Příloha č. 24 k usnesení č. 85/7Z/2009 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
4271/2008
Příloha č. 25 k usnesení č. 86/7Z/2009 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
1900/2009
Příloha č. 26 k usnesení č. 87/7Z/2009 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
2841/2009
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Příloha č. 27 k usnesení č. 88/7Z/2009 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
230/2009
Příloha č. 28 k usnesení č. 89/7Z/2009 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
107/09/4120
Příloha č. 29 k usnesení č. 128/7Z/2009 – Smlouva o spolupráci při výkupu či směně
pozemků
Příloha č. 30 k usnesení č. 130/7Z/2009 – Smlouva o vypořádání některých práv a povinností
souvisejících
s realizací
Stavby
„I/27Velemyšleves-obchvat
a
přemostění
Chomutovky“
Příloha č. 31 k usnesení č. 131/7Z/2009 – Smlouva o vypořádání některých práv a povinností
souvisejících s realizací stavby „R6 Lubenec –
Bošov
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P íloha . 1 k usnesení . 9/7Z/2009

Ústecký kraj

DOHODA
mezi
VLÁDOU REPUBLIKY SRBSKÉ
(Bosna a Hercegovina)
a
ÚSTECKÝM KRAJEM
( eská republika)

Vláda Republiky Srbské, Bosna a Hercegovina se sídlem Trg Republike Srpske 1, Banja
Luka, Republika Srbska, PS 78 000 a Ústecký kraj ( eská republika) se sídlem v Ústí nad
Labem, Velká Hradební 3118/48, PS 400 02, I : 70892156, zastoupený Janou Va hovou,
hejtmankou, dále jen Strany, se zám rem o posílení spolupráce mezi institucemi a
organizacemi vykonávajícími svou innost na území Republiky Srbské a Ústeckého kraje a za
ú elem podpory rozvoje spolupráce v oblasti ekonomiky a obchodu a dále techniky, v dy,
vzd lávání, kultury a sportu,
se dohodly na následujícím:
lánek 1.
Strany, v rámci jejich pravomocí a v souladu se zákony Bosny a Hercegoviny a Republiky
Srbské, stejn tak eské republiky a regulativy Ústeckého kraje a v souladu s mezinárodními
závazky a t mi vyplývajícími z lenství eské republiky v Evropské unii, budou podporovat
dosažení spole ných zájm s cílem podpo it rozvoj a rozší ení spolupráce v oblasti
ekonomiky a obchodu, stejn tak i v dy a techniky, vzd lávání, kultury a sportu.
lánek 2.
Strany budou podporovat realizaci spole ných projekt , tím, že se budou podílet na zvýšení
konkurenceschopnosti p íslušných regionálních produkt , za ú elem co nejlepšího využití
potenciálu obsaženého ve výrobních aktivitách, které probíhají na území Republiky Srbské a
Ústeckého kraje.
lánek 3.
Strany budou podporovat utvá ení spole ných vazeb mezi podniky Republiky Srbské a
Ústeckého kraje formou vytvá ení vhodných podmínek pro spolupráci mezi p íslušnými
obchodními partnery, kte í se mohou spole n zú astnit veletrh a výstav, za ú elem jejich
prosazování na mezinárodním trhu.
lánek 4.
Strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti profesionálního vzd lávání a v deckého
výzkumu, prost ednictvím vzd lávání a vým ny odborník , student a výzkumu, formou
po ádání sch zek, zasedání u kulatého stolu a workshop .
lánek 5.
Strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury, p edevším oblast literatury a um ní,
prost ednictvím podpory p ístupu ob an ke kulturnímu d dictví, jako jsou knihovny, muzea,
archivy.
Strany budou spole n podporovat organizování kulturních aktivit a událostí, jako jsou
festivaly, výstavy, divadelní p edstavení a koncerty.
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lánek 6.
Strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi mládeží a sportovními sdruženími
prost ednictvím podpory spole ných sportovních iniciativ.
lánek 7.
Strany budou podporovat spolupráci v oblasti zdravotní pé e a sociální politiky formou
technické pomoci a vým nou know-how a zkušeností v daném sektoru.
lánek 8.
Realizace dohody a podmínky realizace spole ných aktivit budou definovány spole n b hem
svolaných jednání, která se budou konat minimáln jednou ro n , v termínu a na míst
dohodnutém Stranami, nebo na základ písemné korespondence.
Každá strana si hradí své náklady sama.
lánek 9.
P íslušní diplomati tí zástupci budou informováni o aktivitách uvedených v této dohod .
lánek 10.
Každá strana ustanoví svou pracovní skupinu složenou ze t í zástupc za ú elem podpory a
koordinace realizace této dohody a podmínek implementace spole ných aktivit.
Tato skupina bude monitorovat realizaci dohody prost ednictvím bilaterálních rozhovor ,
písemné korespondence a po ádáním sch zek, které se budou konat minimáln jednou ro n .
V p ípad pot eby mohou strany ustanovit další skupiny odborník pro ú ely ešení
specifických záležitostí týkajících se spole ných aktivit uvedených v této dohod .
lánek 11.
Strany mohou po vzájemné dohod dopl ovat tuto dohodu dodatky, které se stanou sou ástí
této dohody.
lánek 12.
Strany mohou vyjád it sv j nesouhlas se zn ním smlouvy na základ spole né dohody nebo
vzájemných rozhovor .
lánek 13.
Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu ob ma stranami a bude platná po dobu 5
(p ti) let.
Po uplynutí doby platnosti bude její platnost pokra ovat v p ípad , že žádná z obou stran od
ní neodstoupí na základ písemného vyjád ení nejpozd ji jeden m síc p ed vypršením
platnosti této dohody.
Každá ze stran m že kdykoliv od dohody odstoupit.
Odstoupení od dohody nebude mít vliv na realizaci již zapo atých projekt , které vznikly na
základ této dohody.
Uzav ení této dohody schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením . ...........................
ze dne ..................................... a ................................ Republiky Srbské ....................................
dne ............................................ .
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Dohoda je vyhotovena ve dvou originálech každý v eském, srbském a anglickém jazyce,
kdy všechny texty mají shodný význam, je podepsána v............ dne.......2009. V p ípad
neshod v p ekladu je nad azen anglický text.
za Republiku Srbskou (Bosna a Hercegovina)
................................................
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za Ústecký kraj
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ÚSTECKÝ KRAJ
Zásady pro používání finan ních prost edk
z Fondu vodního hospodá ství Ústeckého kraje
(dále jen „Fond VH ÚK“)
l. I.
Ú el Fondu VH ÚK
1. V souladu se zákonem . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších
p edpis , § 5 odst. 1 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t ,
ve zn ní pozd jších p edpis , z ídil Ústecký kraj usnesením zastupitelstva . 19/26/2004 ze
dne 23.06.2004 Fond vodního hospodá ství Ústeckého kraje. Dne 2. 9. 2009 schválilo
zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením . /Z/2009 tyto „Zásady pro používání finan ních
prost edk Fondu VH ÚK“ (dále jen „tyto zásady“), tak, aby vyhovovaly i pro použití finan ních
prost edk ú elové rezervy Fondu VH ÚK pro úhradu oprávn ných náklad p i realizaci
opat ení k odstran ní následk vodohospodá ských havárií podle § 42 odst. 4 a 5 zákona .
254/2001 Sb., o vodách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „vodní zákon“) a dále také pro
poskytnutí p ípadné podpory na realizaci neinvesti ních opat ení in ných p i nedostatku
pitné vody a plánování v oblasti zadržování vody v krajin a p i tvorb a údržb nezbytných
protierozních opat ení.
2. Ú elem Fondu VH ÚK je využití p íjm fondu specifikovaných v l. II t chto zásad pro
napl ování následujících cíl Fondu VH ÚK:
a) podpora výstavby a obnovy vodohospodá ské infrastruktury,
b) zajišt ní vyšší schopnosti krajiny zadržovat vodu, zajiš ování protierozních opat ení
a opat ení na snižování rizik kontaminace spodních vod zne iš ujícími látkami,
c) opat ení na ochranu proti nep íznivým ú ink m povodní na území Ústeckého kraje,
d) financování opat ení k náprav závadného stavu a nápravných opat ení k náprav
ekologické újmy dle ustanovení § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona,
e) zabezpe ení úhrady náklad p ímo souvisejících s opat eními nezbytnými pro zabezpe ení
pitné vody pro obyvatelstvo v p ípadech mimo ádných událostí, vodohospodá ských havárií,
nebo p i nedostatku vody v obcích Ústeckého kraje podle § 107 písm. d) vodního zákona

l. II.
P íjmy Fondu VH ÚK
1. P íjmy Fondu VH ÚK tvo í zejména:
a) stanovená ást poplatk za odb r podzemní vody na území Ústeckého kraje, vym ených
eskou inspekcí životního prost edí, podle § 88 zákona o vodách
b) p íd l prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje ve výši schválené zastupitelstvem kraje
c) p ísp vky a dary od jiných subjekt
d) úroky z prost edk Fondu VH ÚK.

l. III.
Použití Fondu VH ÚK
1. Prost edky Fondu VH ÚK lze použít na:
a) podporu investi ních akcí výstavby a obnovy vodohospodá ské infrastruktury Ústeckého
kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona,
b) zajišt ní vyšší schopnosti krajiny zadržovat vodu, protierozních opat ení a opat ení na
snižování rizik kontaminace spodních vod zne iš ujícími látkami,
c) podporu projektové p ípravy a realizace protipovod ových opat ení,
d) hrazení náklad p ímo souvisejících s opat eními nezbytnými pro zabezpe ení pitné vody
pro obyvatelstvo v p ípadech mimo ádných událostí, vodohospodá ských havárií, nebo p i
nedostatku vody v obcích Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 107 písm. d) vodního
zákona
e) financování opat ení k náprav závadného stavu a nápravných opat ení k náprav
ekologické újmy dle ustanovení § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona,
f) úhradu poplatk spojených s vedením samostatného bankovního ú tu.
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l. IV.
Hospoda ení s Fondem VH ÚK
1. Správcem Fondu VH ÚK je odbor životního prost edí a zem d lství Krajského ú adu
Ústeckého kraje.
2. Pro finan ní hospoda ení Fondu VH ÚK je z ízen samostatný bankovní ú et, ve kterém je
ú etní analytikou odd leno hospoda ení s rezervou vodohospodá ských havárií podle
§ 42 odst. 4 a 5 vodního zákona, hospoda ení podle § 88 vodního zákona a hospoda ení
s ostatními finan ními prost edky, p id lenými orgány Ústeckého kraje do Fondu VH ÚK
a dar a p ísp vk jiných subjekt , poskytnutých do Fondu VH ÚK.
3. Nevy erpaný z statek na tomto bankovním ú tu k 31.12. každého kalendá ního roku z stává
k použití Fondu VH ÚK i pro následující ú etní období.
4. Povinná rezerva Fondu VH ÚK na financování opat ení podle § 42 odst. 4 a 5 vodního
zákona, je v souladu s ustanoveními § 42 odst. 4 vodního zákona dopl ována do výše 10 mil.
K ro n .
5. O poskytování podpory z Fondu VH ÚK je rozhodováno v souladu s p íslušnými ustanoveními
zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen
„zákon o krajích“).
6. Správce Fondu VH ÚK zve ej uje rozhodnutí o použití prost edk Fondu VH ÚK na webových
stránkách Ústeckého kraje.
7. Na poskytnutí podpory z prost edk Fondu VH ÚK není právní nárok.
8. Prost edky z Fondu VH ÚK se poskytují žadatel m za podmínek stanovených t mito
zásadami. V otázkách t mito zásadami zvlášt neupravených se postupuje dle Zásad pro
poskytování ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje schválených
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 13/21Z/2007 ze dne 26.9.2007.
9. Žádost o podporu z Fondu VH ÚK se p edkládá na p edepsaném tiskopisu, který je p ílohou
. 1 t chto zásad
10. Povinnými p ílohami žádosti dle odst. 10 tohoto lánku jsou:
a) ov ená kopie dokladu o právní subjektivit žadatele (výpis z registru ekonomických
subjekt , výpis z obchodního rejst íku apod.) ne starší t í m síc ,
b) kopie smlouvy o z ízení bankovního ú tu,
c) estné prohlášení žadatele, že nemá v evidenci daní da ové nedoplatky, v evidenci
pojistného nedoplatky zdravotního a sociálního pojišt ní, že není v konkursním ízení, nebyl
na n j podán návrh na prohlášení konkursu, není ve vyrovnacím ízení, není ú astníkem
exeku ního ízení na stran povinné a že žadatel resp. jeho statutární zástupce nebyl
trestán a zda je žadatel plátce DPH .
d) položkový rozpo et p edm tu podpory a návrh finan ního krytí navržených opat ení.
e) Ze žádosti musí být z ejmé základní parametry opat ení, délky, profily, materiály a kapacity.
Položkový rozpo et bude obsahovat ceny materiál a prací po jednotlivých cenících
stavebních prací.
11. Povinnými p ílohami v p ípad žádosti o podporu investi ních akcí jsou dále :
a) projektová dokumentace
b) rozhodnutí, povolení, souhlasy, stanoviska i jiné akty vyžadované pro realizaci investi ní
akce stavebními i jinými právními p edpisy, pokud byly vydány
12. Tiskopis žádosti musí být vypln n iteln . Žádost a její p ílohy budou p edloženy v eském
jazyce.
13. Postup p i financování opat ení podle l. III. odst. 1 písm. e) t chto zásad stanoví lánek IX.
t chto zásad.

l. V.
Poskytování podpory
1. Žádosti o podporu lze p edkládat pr b žn b hem roku. Správce Fondu VH ÚK posoudí
žádost z hlediska formální správnosti.
2. Správce Fondu VH ÚK p edloží formáln bezvadnou žádost o podporu k projednání Komisi
životního prost edí Rady Ústeckého kraje (dále jen „Komise“ spolu s informací o souladu
p edm tu žádosti o podporu s ú elem Fondu VH ÚK dle lánku I. t chto zásad a o souladu s
relevantními závaznými koncep ními dokumenty (nap íklad PRVKÚK).
3. Komise doporu í v rámci aktuálních finan ních možností Fondu VH ÚK Rad Ústeckého
kraje seznam žádostí ke schválení s doporu enou výší dotace.
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4. Správce Fondu VH ÚK p edloží doporu ení Komise spolu s návrhem na zamítnutí
nedoporu ených žádostí k projednání do nejbližšího jednání Rady Ústeckého kraje. Rada
Ústeckého kraje schválí poskytnutí podpor ve své kompetenci nebo doporu í poskytnutí
podpor do nejbližšího jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
5. O poskytnutí i neposkytnutí podpory rozhoduje Rada i Zastupitelstvo Ústeckého kraje
v souladu s ustanoveními zákona o krajích, v rámci aktuálních finan ních možností Fondu VH
ÚK.
6. P esáhne-li výše požadovaných podpor aktuální finan ní možnosti Fondu VH ÚK, pozastaví
správce Fondu VH ÚK p íjem žádostí do doby rozhodnutí o p ijatých žádostech, respektive do
doby navýšení aktuálních finan ních možností Fondu VH ÚK. Oznámení o pozastavení p íjmu
žádostí a oznámení o op tné možnosti podávání žádostí zve ejní správce Fondu VH ÚK na
webových stránkách Ústeckého kraje.
7. Na základ rozhodnutí podle odstavce 5 tohoto lánku uzavírá Ústecký kraj s žadatelem
smlouvu o poskytnutí podpory (viz. l. VII. t chto zásad). Nárok na poskytnutí podpory vzniká
žadateli uzav ením smlouvy o poskytnutí podpory.
8. Minimální limit pro financování z vlastních zdroj a ostatních vn jších zdroj je stanoven na
30% celkových uznatelných náklad projektu.
9. Dotace bude p evedena na ú et p íjemce na základ doložení faktur na základ vyhodnocení
spln ní smluvních podmínek.

l. VI.
Základní p edpoklady pro poskytnutí podpory, forma a výše podpory
1. O druhu a výši podpory rozhoduje p íslušný schvalující orgán kraje.
2. Výše finan ní podpory bude vždy porovnávána se skute n vynaloženými náklady na
provedení opat ení. P iznanou podporu lze erpat maximáln do výše stanovené smlouvou o
poskytnutí podpory.
3. Podporu nelze použít na da z p idané hodnoty, pokud p íjemce podpory má nárok na
odpo et této dan .
4. Podmínky pro poskytnutí konkrétní individuální podpory budou žadateli stanoveny ve smlouv
o poskytnutí podpory.

l. VII
Smlouva o poskytnutí podpory
1. Na základ rozhodnutí schvalujícího orgánu kraje o poskytnutí podpory uzav e Ústecký kraj
s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí podpory dle obecn závazných právních
p edpis .
2. P ed uzav ením smlouvy je žadatel o poskytnutí podpory povinen doložit následující zvláštní
p ílohy:
a) potvrzení místn p íslušného správce dan , že žadatel nemá v evidenci daní da ové
nedoplatky
b) potvrzení p íslušných zdravotních pojiš oven, že žadatel nemá v evidenci pojistného
nedoplatky
c) potvrzení p íslušné správy sociálního zabezpe ení, že žadatel nemá v evidenci pojistného
nedoplatky
d) výpis z rejst íku trest žadatele resp. jeho statutárního zástupce
e) prohlášení, že se ke dni podpisu smlouvy nezm nily skute nosti uvád né p i podání žádosti
.
3. Smlouva obsahuje p edevším podmínky, za kterých se podpora poskytuje, zejména výši
a formu podpory, ú el použití, lh ty a zp sob erpání prost edk Fondu VH ÚK, práva
a povinnosti p íjemce, lh ty, sankce a podmínky vrácení podpory v p ípad nespln ní
smluvních podmínek, atd.
4. P íjemce podpory musí bez prodlení informovat správce Fondu VH ÚK o všech zm nách
skute ností, jež se dotýkají obsahu smlouvy. Zm na podmínek poskytnutí podpory podléhá
souhlasu toho orgánu kraje, který schválil poskytnutí podpory. V p ípad schválení zm ny
podmínek poskytnutí podpory bude uzav en mezi žadatelem a Ústeckým krajem dodatek ke
smlouv o poskytnutí podpory.
5. Žádost o zm nu podmínek poskytnutí podpory, v etn zm ny termínu dokon ení projektu,
musí být žadatelem p edložena nejpozd ji do termínu dokon ení projektu stanoveného ve
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smlouv . Zm na podmínek nabude ú innosti až uzav ením p edm tného dodatku ke
smlouv .
6. Žádosti o zm nu podmínek poskytnutí podpory, v etn žádostí o zm nu termínu dokon ení
projektu, podané po termínu dokon ení projektu uvedeném ve smlouv nebudou
akceptovány.
7. P i porušení smluvních podmínek a ostatních podmínek poskytnutí dotace, které bude mít
povahu porušení rozpo tové kázn , bude postupováno v souladu se zákonem . 250/2000
Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t .

l. VIII
erpání prost edk Fondu VH ÚK
1.

erpání prost edk podpory je možné až po uzav ení smlouvy o poskytnutí podpory dle
l. VII.
2. Podpora bude Fondem VH ÚK poskytována bezhotovostním p evodem finan ních prost edk
na ú et žadatele, který je uveden v žádosti.

l. IX.
Financování opat ení k náprav zabezpe ených dle § 42 odstavec 4 vodního zákona a
úhrada náklad na nápravná opat ení dle § 42 odstavec 5 vodního zákona
z z prost edk Fondu VH ÚK
1. Vodoprávní ú ad, který zabezpe il provedení opat ení k náprav dle § 42 odstavec 4 vodního
zákona, p edloží vyú tování provedeného opat ení spolu s rozhodnutím, kterým bylo
provedení opat ení uloženo, nebo s ve ejnoprávní smlouvou o provedení opat ení, správci
Fondu VH ÚK. Vyú tování musí být vyhotoveno právnickou nebo fyzickou osobou, které bylo
provedení opat ení uloženo nebo s níž byla uzav ena ve ejnoprávní smlouva o provedení
opat ení.
2. Správce Fondu VH ÚK posoudí, zda byly napln ny podmínky pro financování opat ení
z povinné rezervy dle § 42 vodního zákona, zejména, zda nebylo možno uložit opat ení
k náprav p vodci závadného stavu a zda hrozilo závažné ohrožení nebo zne išt ní
povrchových nebo podzemních vod.
3. V p ípad napln ní podmínek pro financování opat ení z povinné rezervy dle § 42 vodního
zákona Správce fondu VH ÚK uhradí náklady opat ení dle p edloženého vyú tování, a to do
výše z statku povinné rezervy ke dni úhrady.
4. P íslušný orgán, který vynaložil náklady za zajišt ní nápravných opat ení k náprav
ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách dle zákona . 167/2008 Sb., o
p edcházení ekologické újm a její náprav , p edloží vyú tování provedeného opat ení
správci Fondu VH ÚK spolu s žádostí o úhradu.
5. Správce Fondu VH ÚK posoudí, zda byly napln ny podmínky pro financování opat ení
z povinné rezervy dle zákona . 167/2008 Sb., zejména, zda provozovatel, který zp sobil
ekologickou újmu nebo její bezprost ední hrozbu, nemohl být zjišt n nebo zanikl nebo zem el
bez právního nástupce a další podmínky dle §§ 12 a 13 zákona . 167/2008 Sb.
6. V p ípad napln ní podmínek pro financování opat ení z povinné rezervy dle zákona .
167/2008 Sb. Správce fondu VH ÚK uhradí náklady opat ení dle p edloženého vyú tování, a
to do výše z statku povinné rezervy ke dni úhrady.
7. Vy erpané prost edky povinné rezervy za kalendá ní rok budou dopln ny p íjmy z poplatk
za odb r podzemní vody na území Ústeckého kraje podle § 88 zákona o vodách p i
schvalování rozpo tu pro následující kalendá ní rok.

l. X.
P echodná a záv re ná ustanovení
1. Nelze poskytnout podporu, která by byla v rozporu s národním nebo komunitárním právem.
2. Pro uvol ování finan ních prost edk na akce, pro n ž byla poskytnuta dotace z Fondu
vodního hospodá ství Ústeckého kraje po 1. 7. 2005 do data ú innosti t chto zásad, pop . pro
další ízení s t mito žadateli, se použijí tyto zásady, p i emž z stávají nedot eny podmínky,
za nichž bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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3. Výjimky z t chto zásad pro používání finan ních prost edk

z Fondu VH ÚK je oprávn n
schválit orgán Ústeckého kraje p íslušný k rozhodnutí o poskytnutí podpory, které se výjimka
týká.
4. Tyto zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstvem Ústeckého kraje ……………………a
nahrazují Zásady pro používání finan ních prost edk z Fondu vodního hospodá ství
Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . ../..Z/2004 ze dne
23. 6. 2004.

l. XI.
Ú innost
Tyto zásady nabývají ú innosti dnem 01. 10. 2009

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje

Mgr. Arno Fišera
nám stek hejtmanky Ústeckého kraje
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Krajský ú ad
íslo poskytovatele:
íslo p íjemce:

íslo smlouvy

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTI NÍ DOTACE
Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Jana Va hová, hejtmanka Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Ta ána Krydlová, vedoucí odboru životního prost edí a zem d lství
Krajského ú adu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: krydlova.t@kr-ustecky.cz, 475 657 535
I :
70892156
DI :
CZ 70892156, není plátce DPH
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
P íjemce
název
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
I :
DI :
Bank. spojení:

uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci stavby „………………“
Preambule
1. Pro ú ely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje

. 25/6Z/2005 ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finan ních
prost edk z Fondu vodního hospodá ství Ústeckého kraje. Smlouva se
uzavírá v souladu s t mito zásadami.

lánek 1. Poskytnutí dotace
strana 1 / 5

1.Poskytovatel poskytuje na základ rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje
. 15/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009 investi ní dotaci ve výši ………. K (slovy: …………… - korun eských), která bude p evedena bezhotovostn na ú et p íjemce,
. ú. ……………, na základ p edložených faktur na úhradu náklad projektu dle
l. 2. odst. 1 a za podmínky, že ji p íjemce stanoveným zp sobem použije
nejpozd ji v termínu uvedeném v lánku 2. odst. 3.
2.Dotace je slu itelná podpora ve smyslu l. 87 Smlouvy o založení Evropského
spole enství.

lánek 2. Financování
1. Dotace je p id lena za ú elem realizace p edloženého projektu, kterým je ………
„…………………..“, v rámci Zásad pro používání finan ních prost edk z Fondu
vodního hospodá ství Ústeckého kraje a poskytovatelem odsouhlaseného rozpo tu
všech plánovaných p íjm a výdaj (dále jen „plánovaný nákladový rozpo et“) a to
v rozsahu podle l. 2. odst. 6 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhrad
plánovaných náklad (dále jen „procentuální ú elové ur ení prost edk “), do výše
schválené dotace podle lánku 1. této smlouvy.
2. Zm ny v rámci procentuálního ú elového ur ení prost edk je možné provád t za
p edpokladu dohody smluvních stran, na základ výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukon ení realizace projektu je ………. Pro p íjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta ú elov (viz l. 2. odst. 1) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných náklad p ímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady
jsou považovány výdaje spojené s realizací projektu po datu podání žádosti o dotaci:
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který spl uje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, ú elnosti a hospodárnosti,
- vznikl p íjemci v p ímé souvislosti s provád ním projektu v daném
rozpo tovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle lánku 2. odst. 3,
- byl skute n vynaložen a zachycen v ú etnictví p íjemce dotace na jeho
ú etních dokladech, je identifikovatelný, ov itelný a podložený prvotními
podp rnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
ve
zn

po ízení dlouhodobého a krátkodobého finan ního majetku,
dlužný úrok,
nákupy pozemk a budov,
opat ení pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
ztráty z devizových kurz ,
ob erstvení a reprezentativní pohošt ní,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zn ní,
mzdy v etn odvod nad rámec platových p edpis pro zam stnance ve
ejných službách a správ (zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
ní),
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-

náhrady mzdy za dobu nep ítomnosti (dovolená, nep ítomnost, nemoc).

5. Dotace bude poskytnuta ve splátkách – dle p edložených faktur, v souladu
s lánkem 2. odst. 8.
6. Jako závazný finan ní ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do …%, maximáln do výše p iznané dotace. Závazný
finan ní ukazatel musí být napln n ve vztahu k celkovým plánovaným náklad m
projektu, nejpozd ji k datu podle lánku . 2 bodu 3.
7. Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o p evzetí dokon ené stavby
p íjemcem dotace. Stavba bude vyhotovena v rozsahu projektové dokumentace,
vyhotovené(alternativn stavebního povolení vydaného dne , ,j ) ……….
8. Dotace bude p evedena na ú et p íjemce na základ
platbu podle lánku 2. odst. 1.

doložení faktur obsahujících

lánek 3. Práva a povinnosti
P íjemce prohlašuje, že dotaci p ijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za ú elem realizace p edloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nep evést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití p id lených prost edk v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpo tem projektu, a jejich ádné a odd lené sledování
v ú etnictví, pod ú elovým znakem (UZ) p íjemce, vedeného v souladu se zákonem
. 563/1991 Sb., o ú etnictví, v platném zn ní, a to jak z hlediska poskytnuté výše
dotace, tak i z hlediska náklad celého projektu.
4. P edat poskytovateli písemnou záv re nou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to do
jednoho m síce po ukon ení realizace projektu. Spolu se záv re nou zprávou je
p íjemce povinen p edložit záv re né vyú tování erpání dotace. Ze závažných
d vod m že být termín vyú tování na žádost p íjemce dotace prodloužen,
maximáln však o 10 kalendá ních dn .
I. Záv re ná zpráva musí obsahovat:
-

ozna ení p íjemce dotace,
íslo dotace ( íslo smlouvy poskytovatele uvedené na stran 1),

-

popis realizace projektu v . dodržování harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

p ínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

vyú tování poskytnuté dotace, v etn ú elového znaku.

II. Záv re né vyú tování erpání dotace musí obsahovat:
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- p ehled všech p íjm a výdaj projektu,
- p ehled výdaj projektu hrazených z dotace v len ní podle plánovaného
nákladového rozpo tu.
5. Zve ej ovat p i všech p íležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvád t logo kraje s názvem kraje na všech propaga ních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
6. Umožnit pov eným pracovník m kraje provád t kontrolu erpání a využití prost edk
dotace v návaznosti na rozpo et projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
ú etní evidence.
7. Neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn , odbor životního prost edí a
zem d lství krajského ú adu o všech zm nách, týkajících se identifikace p íjemce
nebo realizace podpo eného projektu.
8. V p ípad vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skute ným
náklad m realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz.
l. 2. odst. 6 smlouvy), prost edky, o které byl dohodnutý podíl dotace p ekro en,
vrátit. Tyto prost edky p íjemce poukáže zp t na ú et poskytovatele, z n hož mu byly
poskytnuty, a to sou asn p i p edložení záv re né zprávy.
9. Vrátit nevy erpanou ást dotace zp t na ú et poskytovatele, z n hož mu byla
poskytnuta, v p ípad , že skute n vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpo tu, sou asn p i p edložení záv re né
zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zp t na ú et poskytovatele, z n hož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v p ípad , že se projekt neuskute ní, nejpozd ji do 7
kalendá ních dn ode dne, kdy se o této skute nosti dov d l, sou asn písemn
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat záv ry kontroly provedené Krajským ú adem, odborem životního
prost edí a zem d lství nebo orgánem kontroly krajského ú adu.
12. V p ípad , že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpo tové kázn , poskytovatel p i n m postupuje dle ustanovení § 22 zákona
. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , v platném zn ní, tzn.
bude na ízeno p íjemci vrátit poskytovateli zp t dotaci ve výši ástky neoprávn n
použitých nebo zadržených prost edk a bude vym eno penále ve výši 1 promile
denn z neoprávn n použitých nebo zadržených prost edk .

lánek 4. Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávn n v p ípad nepln ní podmínek smlouvy požadovat na p íjemci
vrácení dotace a p íjemce je povinen na výzvu poskytovatele prost edky poskytnuté
dotací vrátit ve lh t stanovené poskytovatelem. V p ípad prodlení p íjemce
s vrácením prost edk poskytnutých dotací je poskytovatel oprávn n požadovat
úhradu smluvní pokuty až do výše 15 % z takové ástky. Uvedené se nedotýká
povinnosti úhrady úrok z prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávn n od smlouvy odstoupit v p ípad , že p íjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
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lánek 5. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako
orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho
p sobnosti dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím,
v platném zn ní. Smluvní strany souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této smlouv ,
v etn jejích p íloh, není ozna ován za obchodní tajemství. P íjemce dotace
prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávn n, pokud postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o
svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní, poskytovat veškeré
informace o této smlouv a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu,
pokud nejsou v této smlouv uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích
protokolech, nabídkách i jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouv , pop . které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od t etích osob,
nepodléhají povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran
p ed zneužitím a zve ejn ním.
2. P íjemce dotace souhlasí se zve ejn ním svého jména (obchodního jména), adresy,
dota ního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem t chto údaj do ve ejn
p ístupného informa ního registru vedeného Krajským ú adem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze m nit i dopl ovat po dohod
písemných a íslovaných dodatk .

smluvních stran pouze formou

4. Pokud v této smlouv není stanoveno jinak, ídí se právní vztahy z ní vyplývající
p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve ty ech vyhotoveních s platností originálu, p i emž
každá ze smluvních stran obdrží dv vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i ú innosti dnem jejího podepsání ob mi smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzav ena na základ
. …/…Z/2009 ze dne ……….

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

V Ústí nad Labem dne ………

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého krajeí

………
………í

poskytovatell

p íjemcel

P ílohy
Vý et p íloh
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P íloha . 5 k usnesení . 24/7Z/2009
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
pro rok 2010
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen „Program“) z izuje
Ústecký kraj v souladu s § 28a písm. b) zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní
pozd jších p edpis , v souladu se „Strategií rozvoje kultury a památkové pé e Ústeckého kraje“
schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 35/25/2004 dne 5. 5. 2004, zákonem
. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis a v souladu s platnými
Zásadami pro poskytování prost edk z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Cílem programu je p edevším:
1. záchrana bezprost edn ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních
památek, záchrana a obnova movitých i nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji
(nap . opravy a rekonstrukce hrad , zámk , církevních staveb, lidové architektury, hodnotné
m stské architektury, historické zelen , technických památek, restaurování plastik a vybavení
interiér … a dalších objekt prohlášených za kulturní památku);
2. zachování kulturn – historického charakteru a výpov dní hodnoty nemovitých a movitých
kulturních památek.

lánek I.
podpora
1) K zajišt ní cíl Programu se poskytuje podpora ve form p ísp vku (pro ú ely Programu dále
ozna ovaný pouze jako “dotace“) ve smyslu § 16 odst. 1 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis .
2) Dotace není ur ena na modernizaci kulturních památek a na stavební úpravy, které by byly
v rozporu se závazným stanoviskem výkonného orgánu státní památkové pé e.
3) Dotace nebude poskytnuta na již dokon enou akci.

lánek II.
okruh žadatel
1) O dotaci z tohoto Programu mohou požádat vlastníci kulturních památek – obce, neziskové
organizace, ob anská sdružení a spolky, církve, právnické osoby a podnikající i nepodnikající
fyzické osoby s výjimkou právnických osob jejichž zakladatelem nebo z izovatelem je eská
republika a Ústecký kraj.
2) Žadatelé nemají na dotaci právní nárok.

lánek III.
výše dotace
Minimální výše poskytované dotace v rámci Programu iní 50 tis. K na jednu realizovanou akci
podanou v jednom kalendá ním roce.

lánek IV.
finan ní rámec
Finan ní rámec Programu sestává z nevy erpaných finan ních prost edk z minulých let, ástky
vy len né v rozpo tu Ústeckého kraje k tomuto ú elu v p íslušném kalendá ním roce a prost edky
získané od dalších subjekt .

lánek V.
ú el dotace a spoluú ast žadatele
1) V rámci stanovených cíl Programu lze dotaci použít k úhrad zvýšených náklad spojených
se zachováním nebo obnovou kulturní památky s tím, že spoluú ast žadatele bude init
nejmén 30 % celkových náklad spojených se zachováním nebo obnovou kulturní památky.
2) V p ípad restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100 % celkových
náklad .
3) Dotaci lze poskytnout i vlastník m, kte í ze svých prost edk nejsou schopni uhradit nutné
náklady na zachování a obnovu kulturní památky. V takovém p ípad nemusí být zachována
spoluú ast žadatele v uvedené výši. V p ípad obnovy lze však dotaci poskytnout pouze
tehdy, je-li obnova kulturní památky podložena na ízením provedení nezbytných úprav na
1
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stavb , vydaným územn p íslušným stavebním ú adem, které je v souladu se zásadami
památkové pé e, a u movité kulturní památky pak odborným posudkem Národního
památkového ústavu, územní odborné pracovišt v Ústí nad Labem.
4) Do výše celkových náklad nelze zahrnout ástku ve výši odpo tu, který p íjemce dotace
m že uplatnit podle zvláštních právních p edpis (zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané
hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis ).
5) V p ípad zvláš hodného z etele mohou orgány Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí
dotace s odhlédnutím od náležitostí žádosti uvedených v lánku VI.

lánek VI.
náležitosti žádosti
1) Žádost musí obsahovat ádn vypln ný titulní list žádosti o poskytnutí dotace podle p ílohy „A“
tohoto Programu a povinné p ílohy:
a) doklad osv d ující vlastnické právo ke kulturní památce:
- jde-li o nemovitost zapisovanou do katastru nemovitostí výpis z katastru nemovitostí nebo
jeho ov ená kopie, kopie snímku z katastrální mapy, pop ípad geometrického plánu,
které nejsou starší než šest m síc ;
- jde-li o kulturní památku, která není p edm tem evidence katastru nemovitostí (sochy, boží
muka, movité kulturní památky apod.), nap . výpis z evidence majetku vlastníka, kupní
smlouva, darovací smlouva, doklad o vypo ádání d dictví, nebo estné prohlášení ne starší
3 m síc ;
b) závazné stanovisko vydané p íslušným správním orgánem podle § 14 odst. 1 zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , nebo rozhodnutí dle
§ 10 odst. 2 téhož zákona, ve v ci konkrétního postupu a podmínek obnovy kulturní památky;
c) specifikace druhu, rozsahu, zp sobu, termínu provedení a sjednané nebo odborn odhadnuté
ceny zachování nebo obnovy kulturní památky, v etn specifikace prací, ke kterým se váže
žádost o dotaci (z p edložených rozpo t musí být patrné zvýšené náklady nap . na použitý
materiál nebo odborné práce které jsou z památkového hlediska požadované);
d) fotodokumentace sou asného technického stavu kulturní památky nebo jejích ástí podle
druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci;
e) zám r prezentace kulturní památky po realizaci dotace, pokud bude využívána pro kulturn vzd lávací a ve ejnosti p ístupné ú ely; pokud kulturní památka k výše uvedeným ú el m
sloužit nebude, žadatel tuto skute nost v této p íloze rovn ž uvede;
f) jde-li o movitou kulturní památku, specifikace zp sobu její ochrany p ed poškozením,
zni ením nebo odcizením;
g) p ehled o výši p ijatých dotací na konkrétní památku (státní rozpo et, obecní rozpo et,
soukromý sektor apod.) v pr b hu p edcházejících t í let.
2) Jde-li o p ípad poskytnutí dotace vlastníku kulturní památky, který nem že uhradit z vlastních
prost edk náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, p ikládají se k žádosti
o dotaci rovn ž:
a) jde-li o nemovitou kulturní památku, doklady o p íjmech plynoucích z této nemovitosti za
poslední t i roky, pop ípad o závazcích na ní váznoucích;
b) notá sky nebo matrikou ov ené estné prohlášení vlastníka nebo vlastník kulturní památky
o jejich p íjmech a p ípadných hospodá ských výsledcích za poslední t i roky a o jejich
majetkových pom rech ke dni podání žádosti o dotaci;
c) u nemovité kulturní památky na ízení provedení nezbytných úprav na stavb , vydaným
územn p íslušným stavebním ú adem; u movité kulturní památky pak odborným posudkem
Národního památkového ústavu, územní odborné pracovišt v Ústí nad Labem;

3) V p ípad rozhodnutí p íslušného orgánu Ústeckého kraje o p id lení podpory bude dotace
poskytnuta pouze po doložení níže uvedených skute ností. Tyto skute nosti je t eba doložit
v uvedené form nejpozd ji do 1 m síce od vyrozum ní o rozhodnutí o poskytnutí dotace,
a)

estné prohlášení nebo jiný doklad o tom, že na vlastníka kulturní památky nebyl vyhlášen
konkurz, likvidace nebo, že na majetek není prohlášena exekuce a žadatel není pravomocn
uznán vinným z úmyslného trestného inu; pokud na kulturní památce vázne zástavní právo
spojené se splátkami úv ru, které je uvedeno v listu vlastnictví doklad, že ve splácení úv ru
nedochází k prodlení;
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b) potvrzení místn p íslušného správce dan , že žadatel nemá v evidenci daní da ové
nedoplatky, ne starší t í m síc ;
c) potvrzení p íslušných zdravotních pojiš oven, že žadatel nemá v jejich evidenci žádné
nedoplatky pojistného ani penále, ne starší t í m síc ;
d) potvrzení p íslušné správy sociálního zabezpe ení, že žadatel nemá v jejich evidenci žádné
nedoplatky pojistného ani penále, ne starší t í m síc ;
e) kopie smlouvy o z ízení bankovního ú tu;
f) výpis obchodního rejst íku ne starší t í m síc , pop . p id lení identifikace Ministerstva vnitra
R, živnostenský list;
g) pokud bylo závazné stanovisko dle bodu 1b) tohoto lánku vydáno, v souladu s § 149 odst. 1
zákona . 500/2004 Sb., správního ádu, ve zn ní pozd jších p edpis , jako podklad pro
rozhodnutí stavebního ú adu – kopii rozhodnutí p íslušného stavebního ú adu;

lánek VII.
zp sob, termín a místo podání žádosti
Žádost o poskytnutí dotace – p íloha „A“ – spolu se všemi p ílohami musí být doru ena v zalepené
obálce ozna ené textem „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“
nejpozd ji do 30. listopadu 2009 v etn na adresu:

Krajský ú ad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové pé e,
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
s textem NEOTVÍRAT!
Žádosti došlé po datu 30. 11. 2009 nebudou posuzovány a žadatelé budou o tomto vyrozum ni.
Žádost a veškeré p ílohy musí být zpracované v eském jazyce. Do výb ru budou p ijaté pouze
kompletní žádosti se všemi p ílohami. Pokud bude žádost o dotaci obsahovat formální nedostatky
(absence doklad a p íloh, chybné nebo nepravdivé uvedení p edepsaných údaj , numerické chyby
v rozpo tu plánované akce), bude vy azena z dalšího ízení. Rukou psané žádosti nebudou p ijaty.
Žádosti se archivují, dokumenty – nap . projektové dokumentace, výkresy, výkazy vým r apod. - se
mohou u neúsp šných žádostí na výslovný požadavek vrátit žadateli, který si je vyzvedne..

lánek VIII.
zp sob hodnocení žádostí
1) Odbor kultury a památkové pé e Krajského ú adu Ústeckého kraje shromáždí a p ipraví
podklady pro vyhodnocení žádostí tak, aby bylo možno žádosti vyhodnotit z pohledu ust. § 16
odst. 1) zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis a ust.
§§ 11 až 15 vyhlášky . 66/1988 Sb., kterou se tento zákon provádí.
2) Žádosti a další podklady p edloží odbor kultury a památkové pé e Komisi pro kulturu Rady
Ústeckého kraje, která žádosti vyhodnotí a vybrané doporu í nebo nedoporu í k poskytnutí
dotace p íslušným orgán m kraje. Komise pro kulturu postupuje p i vyhodnocení jednotlivých
žádostí v souladu s právními p edpisy uvedenými v odst. 1).
3) Rada Ústeckého kraje projedná doporu ení Komise pro kulturu a rozhodne o poskytnutí
dotace a uzav ení p íslušné smlouvy dle p edloženého návrhu, nebo doporu í v c
k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

lánek IX.
oznámení o poskytnutí podpory
Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po p ijetí usnesení zve ejn no na ú ední
desce Krajského ú adu a webových stránkách Ústeckého kraje. Všichni žadatelé budou písemn
vyrozum ni odborem kultury a památkové pé e o výsledku schvalovacího procesu a vyzváni
k uzav ení smlouvy, dle návrhu schváleného orgánem kraje.

lánek X.
poskytnutí podpory
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Podporu lze poskytnout pouze na základ uzav ené smlouvy o poskytnutí dotace. Jednotlivé opravy,
rekonstrukce staveb nebo restaurátorské zásahy budou realizované v souladu s podmínkami
stanovenými ve smlouv o poskytnutí dotace z Programu. Finan ní prost edky z tohoto Programu
budou vlastník m kulturních památek poskytnuté na základ p edložených faktur, po vy erpání
vlastního podílu, jehož výše bude zakotvena ve smlouv . Ve výjime ných p ípadech vlastník m, kte í
nejsou schopni z vlastních prost edk zajistit záchranu kulturní památky (dle l. V odst. 2),
a k havarijnímu stavu prokazateln nedošlo z jejich viny, je možné poskytnout dotaci pr b žn a to na
základ p edložení díl ích faktur a tato skute nost bude uvedena ve smlouv o konkrétním p ípadu
poskytnutí dotace.

lánek XI.
záv re né vyhodnocení a vyú tování dotace
Záv re nou zprávu o realizované akci p íjemce dotace p edkládá do jednoho m síce po ukon ení
prací spolu se záv re ným vyú továním dotace. Pokud se práce na obnov kulturní památky
neprovedou ve výši plánovaných celkových náklad , uvedených ve smlouv o poskytnutí dotace, má
se za to, že úspora vznikla z dotace. U akcí, které p echázejí do následujícího roku se vyú tování
a p ípadné vrácení nevy erpaných prost edk provádí do jednoho m síce od ukon ení prací.
Nevy erpané finan ní prost edky z dotace p íjemce poukáže zp t na ú et Fondu rozvoje Ústeckého
kraje, a to nejpozd ji do 7 kalendá ních dn ode dne p edložení záv re né zprávy. V p ípad
nedodržení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace se dotace bu neposkytne v bec nebo v p ípad
pr b žného financování se vyplacená ást dotace vrátí Ústeckému kraji v plné výši do
14 kalendá ních dn od doru ení vyrozum ní o nedodržení podmínek smlouvy.

Záv re
1.
2.
3.
4.

ná zpráva musí obsahovat:
p esné ozna ení p íjemce dotace,
íslo smlouvy o poskytnutí dotace,
fotodokumentaci obnovené kulturní památky,
položkový rozpis provedených prací.

Záv re
1.
2.
3.

né vyú tování erpání dotace musí obsahovat:
celkový p ehled náklad na opravu nebo obnovu nebo restaurování kulturní památky,
kopii smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem prací,
kopie ú etních doklad v etn výpisu z ú tu vlastníka, z kterého je patrná úhrada faktury
dodavateli,
4. v p ípad hotovostní platby pokladní doklad.

lánek XII.
asový rámec Programu
vyhlášení Programu
p íjem žádostí o dotaci
hodnocení žádostí Komisí pro kulturu
rozhodnutí o poskytnutí dotace p íslušným
orgánem Ústeckého kraje

vyrozum ní žadatel o výsledku
schvalovacího procesu
doložení povinných p íloh dle bodu 3) l. VI.
vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace
p edání záv re né zprávy a vyú tování

5. íjna 2009
do 30. 11. 2009
do konce ledna 2010 dle zasedání Komise

do konce února 2010 u dotací schvalovaných
Radou Ústeckého kraje
do konce kv tna 2010 u dotací schvalovaných
Zastupitelstvem Ústeckého kraje
neprodlen po ov ení zápisu ze zasedání orgán
Ústeckého kraje
do 1 m síce od vyrozum ní žadatel o rozhodnutí
poskytnout dotaci
návazn na doložení povinných p íloh dle bodu 3)
l. VI.
do 1 m síce od ukon ení prací

Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením . 00/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009.
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P íloha A:
ŽÁDOST O DOTACI:

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2010
IDENTIFIKACE
NÁZEV AKCE V ETN IDENTIFIKACE OBJEKTU
( íslo popisné, íslo parcely, rejst íkové íslo Úst edního seznamu kulturních památek R):

2. NÁZEV ŽADATELE - VLASTNÍKA:

3. ADRESA,SÍDLO VLASTNÍKA:

4. TELEFON:

5. E-MAIL:

6. ZODPOV DNÁ A KONTAKTNÍ OSOBA:
7. ADRESA ZODPOV DNÉ A KONTAKTNÍ OSOBY:

8. TELEFON:

9. E-MAIL:

Ú EL AKCE A JEJÍ POPIS
10. UMÍST NÍ KULTURNÍ PAMÁTKY:

11. CÍL – Ú EL OBNOVY:

12. ROZSAH A CHARAKTER PRACÍ:

13. POŽADOVANÁ DOTACE BUDE POUŽITA KE KRYTÍ NÁKLAD NA:

P IPRAVENOST
14. POŽADOVANÁ DOTACE:
15. SPOLUÚ AST ŽADATELE V ETN
OSTATNÍCH ZDROJ :
16. PLÁTCE DPH *:
ANO
17. JE DOT ENÁ NEMOVITOST
ZAHRNUTA DO OBCHODNÍHO
ANO
MAJETKU ŽADATELE *:
18. HODLÁTE UPLATNIT ODPO ET
ANO
DPH *:
19. CELKOVÉ NÁKLADY NA OBNOVU DLE
P EDLOŽENÉHO ROZPO TU:
20. TERMÍN ZAHÁJENÍ A DOKON ENÍ AKCE(DD.MM. - DD.MM.RRRR):

NE
NE
NE

21. PO ET P ÍLOH:
22. SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE:
* nehodící se škrtn te
DATUM:

RAZÍTKO A PODPIS ŽADATELE:
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Krajský ú ad
íslo poskytovatele:
íslo p íjemce:

0000/2010

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTI NÍ DOTACE

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové pé e
Krajského ú adu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: novak.p@kr-ustecky.cz / +420 475 657 256
I :
70892156
DI :
CZ 70892156
Bank. spojení: 882733379/0800, eská spo itelna, a.s., centrála v Praze
P íjemce
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
I :
Bank. spojení:

uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTI NÍ DOTACE

na obnovu kulturní památky – název památky, rejst . . 00000 / 0-000 ÚSKP
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R

Preambule
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2010 (dále jen
„Program“) schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením . 00/7Z/2009 ze dne
2. 9. 2008 s cílem pomoci vlastník m kulturních památek uchránit odkaz našich p edk pro
budoucí generace.

lánek I.
Výše dotace
Poskytovatel poskytuje p íjemci na základ rozhodnutí Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje
usnesení 00/00/2010 ze dne DD.MM.2010 p ísp vek ve smyslu ust. § 16 odst. 1 zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „dotace“) ve
výši 000 000,- K v etn /bez DPH (slovy: korun) pod UZ 102, který bude p i spln ní
podmínek stanovených touto smlouvou p eveden bezhotovostn na ú et p íjemce u název
bankovního ústavu, . ú. 0000000000/0000. Výše dotace je kone ná.

lánek II.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Ú el dotace a podmínky poskytnutí
Dotace se poskytuje na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou
kulturní památky (dále jen „obnova kulturní památky“) – název památky, rejst . .
00000 / 0-0000 ÚSKP R v rámci Programu, související s t mito pracemi: specifikace
prací.
Dotace je poskytnuta ú elov dle l. II. bodu 1 a nelze ji použít na práce investi ní
povahy, modernizaci nebo jiné úpravy provád né v zájmu vlastníka. Rovn ž ji nelze
poskytnout na práce, které jsou v rozporu se závazným stanoviskem správního orgánu
státní památkové pé e.
Dotace bude do své výše poskytnuta v souladu s ustanovením l. X. Programu, tj. na
základ p edložení faktur s položkovým rozpisem prací za provedené práce k celkové
cen obnovy, dokladu o vy erpání podílu p íjemce (tj. faktury s rozpisem prací a výpisu
z ú tu p íjemce nebo pokladního dokladu) a to až po kontrole provedených prací,
provedené zástupcem poskytovatele.
Práce musí být provedeny v souladu se závazným stanoviskem název ú adu,
.j. 0000/00/000 ze dne DD.MM.RRRR.
Spoluú ast p íjemce na celkových skute ných nákladech spojených se zachováním
nebo obnovou kulturní památky (bod 1. tohoto lánku smlouvy) se stanovuje na
min 00 % v etn /bez DPH, tj. 000 000,- K .
P íjemce provede výše uvedené práce v termínu nejpozd ji do DD.MM.RRRR.
V p ípad ne erpání nebo úspory p edem vyplacené dotace nebo její ásti p íjemce vrátí
odpovídající finan ní ástku poskytovateli nejpozd ji do 10 kalendá ních dní ode dne
vzniku úspory i ne erpání.
Pokud se práce neprovedou ve výši náklad p edpokládaných na obnovu kulturní
památky, má se za to, že úspora vznikla z dotace.
Výše náklad p edpokládaných na obnovu kulturní památky iní 000 000,- K v etn /bez
DPH.
Dotaci lze/nelze užít na úhradu DPH související s obnovou kulturní památky.

strana 2 / 5

10. P íjemce vrátí nevy erpané i uspo ené finan ní prost edky z dotace zp t na ú et
poskytovatele nejpozd ji do 7 kalendá ních dní ode dne p edložení záv re né zprávy
(viz. l. III. této smlouvy).
11. Pokud nebude obnova kulturní památky realizována v p edpokládaném rozsahu se
kterým bylo uvažováno p i ur ení výše dotace a procentuálního podílu p íjemce na
obnov kulturní památky, snižuje se výše dotace, ke které je poskytovatel podle
ustanovení bodu 3. lánku II. této smlouvy povinen o p íslušnou ást, o kterou se snížil
rozsah obnovy kulturní památky (skute né náklady obnovy kulturní památky).
12. V p ípad nedodržení podmínek této smlouvy poskytovatel dotaci neposkytne nebo
v p ípad p ímé úhrady faktur nedojde k realizaci platby.

lánek III.
1. P íjemce prohlašuje, že dotaci za stanovených podmínek p ijímá a výslovn se zavazuje
použít dotaci na daný ú el a dodržet povinnosti stanovené mu touto smlouvou, zejména
stanovené v lánku II. této smlouvy.
P íjemce je dále povinen:
2. Vhodným zp sobem viditeln ozna it, že obnovu kulturní památky podporuje Ústecký
kraj (záv re ná zpráva, ú etní doklady, propaga ní materiály ad.).
3. P edat poskytovateli do 1 m síce od ukon ení prací záv re nou zprávu spole n se
záv re ným vyú továním :

Záv re ná zpráva musí obsahovat:
a) p esné ozna ení p íjemce dotace;
b) íslo smlouvy o poskytnutí dotace;
c) fotodokumentaci obnovené kulturní památky;
d) položkový rozpis provedených prací.
Záv re né vyú tování erpání dotace musí obsahovat:
a) celkový p ehled skute ných náklad na obnovu kulturní památky;
b) kopii smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem prací (spole n
s dokladem o výb ru zhotovitele (dodavatele) v souladu se zákonem . 137/2006 Sb.,
o ve ejných zakázkách, vznikla-li taková povinnost), pokud ji již p íjemce neposkytl;
c) kopie ú etních doklad v etn výpis z ú tu p íjemce pop . pokladní doklady, ze
kterých jsou patrny platby související s obnovou kulturní památky.
4. Nahlásit Krajskému ú adu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové pé e, jakékoli
zm ny identifikace p íjemce (název p íjemce, zm nu adresy i sídla atd.), a to
neprodlen , nejpozd ji však do 5 dn od uskute n ní zm ny.
5. Umožnit pov eným pracovník m kraje provád t kontrolu erpání a využití prost edk
dotace v návaznosti na rozpo et akce a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do ú etní
evidence.
6. Vrátit pom rnou ást dotace poskytovateli, pokud došlo k úspo e i nevy erpání
prost edk z poskytnuté dotace i její ásti v pr b hu realizace obnovy kulturní památky
nejpozd ji do 10 kalendá ních dní ode dne vzniku úspory i ne erpání.
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7. Respektovat p ijaté záv ry z kontroly, provedené p íslušným odborem nebo orgánem
kontroly Krajského ú adu Ústeckého kraje. V p ípad , že prokazateln poruší podmínky
této smlouvy, je povinen vrátit dotaci v plné výši.
8. Vrátit dotaci v plné výši v p ípad odstoupení od smlouvy.

lánek IV.
1. Poruší-li p íjemce dotace podmínky sjednané touto smlouvou, je povinen vrátit
poskytnutou dotaci v plné výši.
je porušením
2. Neoprávn né použití finan ních prost edk poskytnutých dotací
rozpo tové kázn ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových
pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis .

lánek V.
Ostatní ujednání
1. Ob smluvní strany jsou obeznámeny se skute ností, že Ústecký kraj (poskytovatel),
jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho
p sobnosti dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném
zn ní. Smluvní strany souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této smlouv , v etn jejích
dodatk a p íloh, není ozna ován za obchodní tajemství.
P íjemce prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávn n, pokud postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném
p ístupu k informacím, v platném zn ní, poskytovat veškeré informace o této smlouv
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv
uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouv , pop . které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od t etích osob, nepodléhají
povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed zneužitím
a zve ejn ním.
2. P íjemce souhlasí se zve ejn ním svého jména (obchodního jména), adresy, názvu akce
a výše poskytnuté dotace a se zápisem t chto údaj do ve ejn p ístupného
informa ního registru vedeného Krajským ú adem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze m nit i dopl ovat po dohod
písemných a íslovaných dodatk .

smluvních stran pouze formou

4. Pro p ípad, že n které právní vztahy nejsou touto smlouvou výslovn upraveny, vztahují
se na n ustanovení § 11 až 15 vyhlášky . 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon
eské národní rady . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších
p edpis , zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve
zn ní pozd jších p edpis , a ob anského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, p i emž poskytovatel
obdrží t i vyhotovení a p íjemce obdrží jedno vyhotovení.
6. Tato smlouva je uzav ena na základ
. 00/00/2010 ze dne DD.MM.2010.

usnesení Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje
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7. Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podepsání smluvní stranou, která
tak u iní jako poslední.

V Ústí nad Labem dne

V

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

dne

p íjemce
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Dota ní program

„Program podpory regionální kulturní innosti
na rok 2010“
Program se ídí „Zásadami pro poskytování ú elových finan ních prost edk
z rozpo tu Ústeckého kraje“, schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
. 13/21Z/2007, ze dne 26. 9. 2007.

P edm t podpory
Podpora kulturních a vzd lávacích program , výstav, koncert a sout ží v
um leckých oborech, jako jsou nap . divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova,
fotografie, film, workshopy aj., které mají regionální, nadregionální a mezinárodní
charakter. Vhodným zam ením jsou hudební, tane ní, filmové, literární festivaly a
p ehlídky, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, socha ská sympozia a
plenéry, publika ní innost (památky, kulturní akce, výro í obcí, spolk apod.).
Finan ní prost edky poskytnuté v tomto programu obcím, ob anským sdružením i
jiným spolk m a organizacím, nemají charakter ve ejné podpory ve smyslu lánku
87 odst. 1 Smlouvy ES. P íjemci plní závazky na poli ochrany a podpory kulturního
d dictví.

Obsah
I.

název dota ního programu
„Program podpory regionální kulturní innosti na rok 2010“

II.

za azení dota ního programu do oblasti
kultura

III. žadatelé o dotaci
P íjemcem ú elových finan ních prost edk m že být obec v kraji i subjekt, který je
ob anským sdružením, humanitární organizací i jinou právnickou nebo fyzickou
osobou p sobící na území kraje v oblasti mládeže, sportu a t lovýchovy, sociálních
služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzd lávání a v dy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zví at a životního prost edí
s výjimkou právnických osob jejichž zakladatelem nebo z izovatelem je eská
republika a Ústecký kraj a který spl uje následující kritéria vhodnosti:
a) je p ímo odpov dný za p ípravu a realizaci projektu a nep sobí jako
prost edník,
b) má stabiln a dostate n zajišt no financování svých aktivit,
c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení
rozsáhlejší innosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá
dotaci.
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V p ípad p ísp vkových organizací je žadatelem z izovatel !

IV. sledovaný zám r
rozší ení nabídky a podpora po ádání kulturních akcí
podpora subjekt zabezpe ujících kulturní aktivity
reprezentace kraje v oblasti kultury (zejména postupové p ehlídky a sout že)
rozvíjení tvo ivosti a estetické výchovy, aktivní kulturní tvorby a zájmové
um lecké tvorby
zachování a rozvoj místních tradic

V.

forma dotace a stanovení ú elu použití prost edk
neinvesti ní dotace

Finan ní prost edky z rozpo tu Ústeckého kraje jsou ur eny p edevším k podpo e
po ádání kulturních a spole enských akcí na území Ústeckého kraje jako jsou
kulturní a vzd lávací programy, výstavy, koncerty a sout že v um leckých oborech
(nap . divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.
mající regionální, nadregionální a mezinárodní charakter. Vhodným zam ením jsou
hudební, tane ní, filmové, literární festivaly a p ehlídky, výstavy výtvarných prací,
divadelní projekty, socha ská sympozia a plenéry, publika ní innost (památky,
kulturní akce, výro í obcí, spolk ) apod.

VI. výše dotace
Minimální výše poskytované dotace iní 50 000,- K . Maximální výše dotace je 70%
z celkových náklad projektu. Procentuální podíl dotace je závazným finan ním
ukazatelem v rámci celkových náklad projektu.

VII. termín vyhlášení
5. íjna 2009

VIII. termín uzáv rky pro p ijímání projekt
Zpracovaný projekt s žádostí a p ílohami, v zalepené obálce, ozna ené nápisem:
Program podpory regionální kulturní innosti na rok 2010
„NEOTVÍRAT“
doru ují zájemci na adresu:
Krajský ú ad Ústeckého kraje
odbor kultury a památkové pé e
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
! Uzáv rka p ijímání projekt :

30. listopad 2009 !
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IX. termín vyhlášení výsledk výb ru p íjemc dotace
do konce února 2010 u žádostí schvalovaných Radou ÚK
do konce kv tna 2010 u žádosti schvalovaných Zastupitelstvem ÚK

X.

konzulta ní místo na Krajském ú adu

Kontaktní osoby:
pracovníci Odboru kultury a památkové pé e KÚ Ústeckého kraje
Mgr. Adam Šrejber

e-mail: srejber.a@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 286

Karina Strnadová

e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz telefon: 475 657 242

XI. hodnotící kritéria
význam projektu pro rozvoj kultury Ústeckého kraje
rozsah p sobení projektu
spádová oblast p sobení projektu
návšt vnost

XII. formulá obsahu žádosti
dle p ílohy A toho programu

XIII. vzor smlouvy o poskytnutí dotace.
dle p ílohy B toho programu
___________________________________________________________________
Tento „Program podpory regionální kulturní innosti na rok 2010“ byl schválen
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 00/00Z/2009 ze dne 2. 9. 2009.
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P íloha A

Žádost o ú elovou neinvesti ní dotaci

Program podpory regionální kulturní innosti na rok 2010
Identifikace projektu (barevné ádky se nevypl ují)
1. Název projektu:
2. Název žadatele: (v souladu s údaji na p edložených dokladech totožnosti a s administra ním registrem ekonomických
subjekt MF

R - http://www.info.mfcr.cz/ares/ares.html)

2.1 Statutární zástupce: (v p ípad p ísp vkových organizací je žadatelem z izovatel)

2.2 Bankovní spojení:

2.4 I :

2.5 DI

2.3 Plátcem DPH:
ANO
NE
3. Adresa žadatele: (v souladu s údaji na p edložených

3.1. Telefon:

3.2 E-mail:

5.1 Telefon:

5.2 E-mail:

dokladech totožnosti)

4. Osoba zodpov dná za realizaci projektu:
5. Adresa:

Ú el projektu a jeho popis
6. Umíst ní projektu:
7. Cíl – ú el projektu: (podrobn ji uve te v p íloze)
8. Charakter projektu: (podrobn ji uve te v p íloze)
9. Požadovaný finan ní p ísp vek bude použit ke krytí náklad na:
P ipravenost projektu
10. Požadovaná ú elová dotace celkem:
v len ní

11. Vlastní zdroje p edkladatele projektu:
12. Ostatní zdroje:
13. Celkové náklady projektu:
14. Termín zahájení a dokon ení projektu:

a) nákup materiálu:
b) nákup služeb:
c) cestovné:
d) osobní náklady:

15. P esný termín a místo st žejní akce:

16. Po et p íloh: viz. Zásady pro poskytování ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje
(usnesení.Zastupitelstva Ústeckého kraje . 13/21Z/2007 ze dne 26.9. 2007)

17. Spolupracující instituce a organizace:

Datum:

Razítko a podpis žadatele:
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Krajský ú ad
íslo poskytovatele: 00/2010
íslo p íjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTI NÍ DOTACE
uzav ená v souladu s ustanovením § 36 písm. c), d) a § 59 odst. 2 písm.a)
zákona . 129/2000 Sb. o krajích (krajské z ízení), v platném zn ní

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
I :
DI :
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí Odboru kultury a památkové pé e
Krajského ú adu Ústeckého kraje
novak.p@kr-ustecky.cz / +420 475 657 256
70892156
CZ 70892156
882733379/0800 eská spo itelna a.s., centrála v Praze

P íjemce
Název
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
I :
DI :
Bank. spojení:
Spole nost je zapsána v obchodním rejst íku u ……………………….
(podnikateli byl vydán živnostenský list .j. ….. …ú adem v …………. dne ……….)
Výpis z obchodního rejst íku (Živnostenský list) zhotovitele tvo í p ílohu . 1 k této smlouv .
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTI NÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)

K REALIZACI PROJEKTU
„Název“
(dále jen „projekt“)
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Preambule
Pro ú ely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
. 13/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007 schváleny Zásady pro poskytování ú elových finan ních
prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s t mito zásadami

lánek 1.

Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základ rozhodnutí Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje
. 00/00RZ/2010 ze dne DD. MM. 2010 neinvesti ní dotaci ve výši 00,00,- K (slovy: 00
korun eských), která bude p evedena bezhotovostn na ú et p íjemce, .ú. 000000/0000
pod UZ (ú elovým znakem) 95, za následujících podmínek:
-

dotace bude p íjemcem použita nejpozd ji do konce roku 2010.

Finan ní prost edky poskytnuté v tomto programu obcím, ob anským sdružením i jiným
spolk m a organizacím, nemají charakter ve ejné podpory ve smyslu lánku 87 odst.1
Smlouvy ES. P íjemci plní závazky na poli ochrany a podpory kulturního d dictví, operují na
nekomer ní bázi.

lánek 2.

Financování
1. Dotace je p id lena za ú elem realizace akce „Název“ v rámci „Programu podpory
regionální kulturní innosti na rok 2010“, za podmínky spln ní druhového len ní
plánovaného nákladového rozpo tu dotace, v této podob :
- nákup materiálu 00,00,- K
- nákup služeb 00,00,- K
- cestovné1 00,00,- K
- osobní náklady2 00,00,-K
2. Zm ny v rámci procentuálního ú elového ur ení prost edk je možné provád t za
p edpokladu dohody smluvních stran. Taková dohoda je možná nejpozd ji do doby
ukon ení realizace projektu.
3. Termín ukon ení realizace projektu je DD. MM. 2010. Tento termín byl schválen
usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje . 00/00RZ/2010, ze dne DD. MM. 2010.
Pro p íjemce dotace je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta ú elov (viz odst. 1. tohoto lánku) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných náklad vzniklých v kalendá ním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta,
p ímo souvisejících s realizací projektu. Datum ú innosti uznatelných náklad je 1. 1.
2010.

1

2

Cestovné na cestovní p íkaz. Pokud je cestovné placeno fakturou jedná se o službu !

Mzdy v etn odvod
provedené práci.

nebo ostatní platy za provedenou práci na základ
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uzav ených dohod o

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který spl uje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, ú elnosti a hospodárnosti,
- vznikl p íjemci v p ímé souvislosti s provád ním projektu v daném rozpo tovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu, nejpozd ji do konce kalendá ního roku, ve
kterém byla dotace poskytnuta,
- byl skute n vynaložen a zachycen v ú etnictví p íjemce dotace na jeho ú etních
dokladech, je identifikovatelný, ov itelný a podložený prvotními podp rnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

po ízení dlouhodobého a krátkodobého finan ního majetku,
dlužný úrok,
opat ení pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemk a budov,
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurz ,
ob erstvení a reprezentativní pohošt ní,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce v platném zn ní,
mzdy v etn odvod nad rámec platových p edpis pro zam stnance ve ve ejných
službách a správ (zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce v platném zn ní),
náhrady mzdy za dobu nep ítomnosti (dovolená, nep ítomnost, nemoc).

5. Dotace bude poskytnuta
-

jednorázov . Dotace bude po podpisu smlouvy ob ma stranami p evedena
bezhotovostn na bankovní ú et p íjemce uvedený ve smlouv .

6. Jako závazný finan ní ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši maximáln 00,00 %. Závazný finan ní ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným náklad m projektu, které iní 00,00,- K ,
v etn dodržení druhového len ní plánovaného nákladového rozpo tu dotace.

lánek 3.

Práva a povinnosti
P íjemce prohlašuje, že dotaci p ijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za ú elem realizace p edloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta a to do konce kalendá ního roku, ve kterém byla poskytnuta a
v souladu s touto smlouvou.
b) Dotaci nep evést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH (u plátc
poskytnuta pouze na pln ní bez DPH.

DPH). Plátc m DPH je dotace

d) Odpovídat za hospodárné použití p id lených prost edk v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpo tem projektu dle lánku odstavec 1 smlouvy a jejich
ádné a odd lené sledování v ú etnictví, pod daným ú elovým znakem (UZ),
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vedeného v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, v platném zn ní, a to
jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska náklad celého projektu.
e) P edat poskytovateli písemnou záv re nou zprávu o použití poskytnuté dotace a to
nejpozd ji do 30 dn po ukon ení realizace projektu nebo po uzav ení Smlouvy
o poskytnutí dotace. Spolu se záv re nou zprávou je p íjemce povinen p edložit
záv re né vyú tování erpání dotace. Ze závažných d vod m že být termín
vyú tování na žádost p íjemce dotace prodloužen, maximáln však o 10
kalendá ních dn .
I. Záv re ná zpráva musí obsahovat:
-

ozna ení p íjemce dotace
íslo dotace ( íslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 stran )

-

popis realizace projektu v . dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

p ínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyú tování poskytnuté dotace, v etn ú elového znaku.

II. Záv re né vyú tování erpání dotace musí obsahovat:

f)

-

p ehled všech p íjm a výdaj projektu

-

p ehled výdaj projektu hrazených z dotace v len ní podle plánovaného
nákladového rozpo tu dle lánku 2 odstavec 1 smlouvy

-

na da ových dokladech souvisejících s dotací je t eba uvád t, že projekt je
realizován za finan ní podpory Ústeckého kraje

Zve ej ovat p i všech p íležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvád t logo kraje s názvem kraje na všech propaga ních materiálech souvisejících
s realizací projektu.

g) Umožnit pov eným pracovník m kraje provád t kontrolu erpání a využití prost edk
dotace v návaznosti na rozpo et projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
ú etní evidence.
h) Neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn , odbor kultury a
památkové pé e Krajského ú adu Ústeckého kraje o všech zm nách, týkajících se
identifikace p íjemce nebo realizace podpo eného projektu.
i)

V p ípad vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skute ným
náklad m realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz
odst. 6. lánku 2 smlouvy), prost edky, o které byl dohodnutý podíl dotace p ekro en,
vrátit. Tyto prost edky p íjemce poukáže zp t na ú et poskytovatele, z n hož mu byly
poskytnuty, a to sou asn p i p edložení záv re né zprávy.

j)

Vrátit nevy erpanou ást dotace zp t na ú et poskytovatele, z n hož mu byla
poskytnuta v p ípad , že skute n vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpo tu, sou asn p i p edložení záv re né
zprávy.
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k) Vrátit poskytnutou dotaci zp t na ú et poskytovatele, z n hož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v p ípad , že se projekt neuskute ní, nejpozd ji do 7
kalendá ních dn ode dne, kdy se o této skute nosti dov d l, sou asn písemn
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
l)

Respektovat záv ry kontroly provedené odborem kultury a památkové pé e nebo
orgánem kontroly krajského ú adu.

m) V p ípad , že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpo tové kázn , poskytovatel p i n m postupuje dle ustanovení § 22 zákona
.250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , v platném zn ní, tzn.
bude na ízeno p íjemci vrátit poskytovateli zp t dotaci ve výši ástky neoprávn n
použitých nebo zadržených prost edk a bude vym eno penále ve výši 1 promile
denn z neoprávn n použitých nebo zadržených prost edk .

lánek 4.

Sankce, odstoupení od smlouvy

1. Poskytovatel je oprávn n v p ípad nepln ní podmínek smlouvy požadovat na p íjemci
vrácení dotace a p íjemce je povinen na výzvu poskytovatele prost edky poskytnuté
dotací vrátit ve lh t stanovené poskytovatelem. V p ípad prodlení p íjemce s vrácením
prost edk poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávn n požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové ástky. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úrok
z prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávn n od smlouvy odstoupit v p ípad , že p íjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
lánek 5.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle
zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní
strany souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této smlouv , v etn jejích p íloh, není
ozna ován za obchodní tajemství. P íjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávn n, pokud postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném
p ístupu k informacím, v platném zn ní, poskytovat veškeré informace o této smlouv
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv
uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouv , pop . které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od t etích osob, nepodléhají
povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed zneužitím a
zve ejn ním.

strana 5 / 6

2. P íjemce dotace souhlasí se zve ejn ním svého jména (obchodního jména), adresy,
dota ního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem t chto údaj do ve ejn
p ístupného informa ního registru vedeného Krajským ú adem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze m nit i dopl ovat po dohod smluvních stran pouze formou písemných
a íslovaných dodatk .

4. Pokud v této smlouv

není stanoveno jinak, ídí se právní vztahy z ní vyplývající
p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, p i emž p íjemce
obdrží 1 vyhotovení, poskytovatel 3 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i ú innosti dnem jejího podepsání ob ma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzav ena na základ usnesení Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje
. 00/00RZ/2010 ze dne DD. MM. 2010.

V Ústí nad Labem dne

V ………. dne

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

p íjemce

P ílohy
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P íloha . 9 k usnesení . 26/7Z/2009

Dota ní program

„Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních soubor a hudebních t les p sobících
v Ústeckém kraji na rok 2010“
Program se ídí „Zásadami pro poskytování ú elových finan ních prost edk
z rozpo tu Ústeckého kraje“schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
. 13/21Z/2007, ze dne 26. 9. 2007.

P edm t podpory
Finan ní prost edky z rozpo tu Ústeckého kraje jsou ur eny k podpo e stálých
profesionálních divadelních soubor a hudebních t les p sobících na území
Ústeckého kraje.
erpání je ur eno p edevším na zajišt ní p sobení t chto organizací na
území Ústeckého kraje (zájezdová innost), ale m že být použito i na zajišt ní svozu
divák , posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólist ) a dalších funkcí
souvisejících s podporou p sobení t chto organizací na území Ústeckého kraje.
Finan ní prost edky poskytnuté v tomto programu obcím, ob anským sdružením i
jiným spolk m a organizacím, nemají charakter ve ejné podpory ve smyslu lánku 87
odst. 1 Smlouvy ES. P íjemci plní závazky na poli ochrany a podpory kulturního
d dictví.

Obsah
I.

název dota ního programu

„Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a hudebních
t les p sobících v Ústeckém kraji na rok 2010“

II.

za azení dota ního programu do oblasti
kultura

III. žadatelé o dotaci
Profesionální divadelní a hudební um lecká t lesa a soubory sídlící a p sobící na
území Ústeckého kraje a poskytující služby regionálního i nadregionálního rozsahu.
V p ípad p ísp vkových organizací je žadatelem z izovatel !

IV. sledovaný zám r
podpora profesionální divadelní a koncertní tvorby na území Ústeckého kraje
podpora nové tvorby a mladých um lc
reprezentace kraje v oblasti kultury
rozvíjení um leckého prost edí, kulturního podv domí a rovného p ístupu
ob an ke kulturnímu bohatství
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zachování a rozvoj místních tradic

V.

forma dotace a stanovení ú elu použití prost edk
neinvesti ní dotace

Finan ní prost edky z rozpo tu Ústeckého kraje jsou ur eny k podpo e stálých
profesionálních divadelních soubor a hudebních t les p sobících na území
Ústeckého kraje.
erpání je ur eno p edevším za zajišt ní p sobení t chto
organizací na území Ústeckého kraje (zájezdová innost), ale m že být použito na
zajišt ní svozu divák , posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólist ) a dalších
funkcí souvisejících s podporou p sobení t chto organizací na území Ústeckého
kraje.

VI. výše dotace
Minimální výše poskytované dotace iní 50 000,- K . Maximální výše dotace je 70%
z celkových náklad projektu. Procentuální podíl dotace je závazným finan ním
ukazatelem v rámci celkových náklad projektu.

VII. termín vyhlášení
5. íjna 2009

VIII. termín uzáv rky pro p ijímání projekt
Zpracovaný projekt s žádostí a p ílohami, v zalepené obálce, ozna ené nápisem:
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a
hudebních t les p sobících v Ústeckém kraji na rok 2010
„NEOTVÍRAT“
doru ují zájemci na adresu:
Krajský ú ad Ústeckého kraje
odbor kultury a památkové pé e
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
! Uzáv rka p ijímání projekt :

30. listopad 2009 !

IX. termín vyhlášení výsledk výb ru p íjemc dotace
do konce února 2010 u žádostí schvalovaných Radou ÚK
do konce kv tna 2010 u žádosti schvalovaných Zastupitelstvem ÚK

X.

konzulta ní místo na Krajském ú adu

Kontaktní osoby:
pracovníci Odboru kultury a památkové pé e KÚ Ústeckého kraje
Mgr. Adam Šrejber

e-mail: srejber.a@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 286

Karina Strnadová

e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz telefon: 475 657 242
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XI. hodnotící kritéria
význam projektu pro rozvoj kultury Ústeckého kraje
rozsah p sobení projektu
spádová oblast p sobení žadatele
návšt vnost

XII. formulá obsahu žádosti
dle p ílohy A tohoto programu

XIII. vzor smlouvy o poskytnutí dotace
dle p ílohy B tohoto programu
___________________________________________________________________
Tento „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních soubor a
hudebních t les p sobících v Ústeckém kraji na rok 2010“, byl schválen usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje . 00/00Z/2009 ze dne 2. 9. 2009.

P íloha A
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Žádost o ú elovou neinvesti ní dotaci

Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních soubor a hudebních t les p sobících
v Ústeckém kraji na rok 2010
Identifikace projektu (barevné ádky se nevypl ují)
1. Název projektu:
2. Název žadatele: (v souladu s údaji na p edložených dokladech totožnosti a s administra ním registrem ekonomických
subjekt MF

R - http://www.info.mfcr.cz/ares/ares.html)

2.1 Statutární zástupce: (v p ípad p ísp vkových organizací je žadatelem z izovatel)

2.2 Bankovní spojení:

2.4 I :

2.5 DI

2.3 Plátcem DPH:
ANO
NE
3. Adresa žadatele: (v souladu s údaji na p edložených

3.1. Telefon:

3.2 E-mail:

5.1 Telefon:

5.2 E-mail:

dokladech totožnosti)

4. Osoba zodpov dná za realizaci projektu:
5. Adresa:

Ú el projektu a jeho popis
6. Umíst ní projektu:
7. Cíl – ú el projektu: (podrobn ji uve te v p íloze)
8. Charakter projektu: (podrobn ji uve te v p íloze)
9. Požadovaný finan ní p ísp vek bude použit ke krytí náklad na:
P ipravenost projektu
10. Požadovaná ú elová dotace celkem:
v len ní

11. Vlastní zdroje p edkladatele projektu:
12. Ostatní zdroje:
13. Celkové náklady projektu:
14. Termín zahájení a dokon ení projektu:

a) nákup materiálu:
b) nákup služeb:
c) cestovné:
d) osobní náklady:

15. P esný termín a místo st žejní akce:

16. Po et p íloh: viz. Zásady pro poskytování ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje
(usnesení.Zastupitelstva Ústeckého kraje . 13/21Z/2007 ze dne 26.9. 2007)

17. Spolupracující instituce a organizace:
Datum:

Razítko a podpis žadatele:
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Krajský ú ad
íslo poskytovatele: 00/2010
íslo p íjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTI NÍ DOTACE
uzav ená v souladu s ustanovením § 36 písm. c), d) a § 59 odst. 2 písm.a)
zákona . 129/2000 Sb. o krajích (krajské z ízení), v platném zn ní

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
I :
DI :
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí Odboru kultury a památkové pé e
Krajského ú adu Ústeckého kraje
novak.p@kr-ustecky.cz / +420 475 657 256
70892156
CZ 70892156
882733379/0800 eská spo itelna a.s., centrála v Praze

P íjemce
Název
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
I :
DI :
Bank. spojení:
Spole nost je zapsána v obchodním rejst íku u ……………………….
(podnikateli byl vydán živnostenský list .j. ….. …ú adem v …………. dne ……….)
Výpis z obchodního rejst íku (Živnostenský list) zhotovitele tvo í p ílohu . 1 k této smlouv .
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTI NÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)

K REALIZACI PROJEKTU
„Název“
(dále jen „projekt“)
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Preambule
Pro ú ely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
. 13/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007 schváleny Zásady pro poskytování ú elových finan ních
prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s t mito zásadami

lánek 1.

Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základ rozhodnutí Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje
. 00/00RZ/2010 ze dne DD. MM. 2010 neinvesti ní dotaci ve výši 00,00,- K (slovy: 00
korun eských), která bude p evedena bezhotovostn na ú et p íjemce, .ú. 000000/0000
pod UZ (ú elovým znakem) 93, za následujících podmínek:
-

dotace bude p íjemcem použita nejpozd ji do konce roku 2010.

Finan ní prost edky poskytnuté v tomto programu obcím, ob anským sdružením i jiným
spolk m a organizacím, nemají charakter ve ejné podpory ve smyslu lánku 87 odst.1
Smlouvy ES. P íjemci plní závazky na poli ochrany a podpory kulturního d dictví, operují na
nekomer ní bázi.

lánek 2.

Financování
1. Dotace je p id lena za ú elem realizace akce „Název“ v rámci „Programu podpory aktivit
stálých profesionálních divadelních soubor a hudebních t les p sobících v Ústeckém
len ní plánovaného
kraji na rok 2010“, za podmínky spln ní druhového
nákladového rozpo tu dotace, v této podob :
- nákup materiálu 00,00,- K
- nákup služeb 00,00,- K
- cestovné1 00,00,- K
- osobní náklady2 00,00,-K
2. Zm ny v rámci procentuálního ú elového ur ení prost edk je možné provád t za
p edpokladu dohody smluvních stran. Taková dohoda je možná nejpozd ji do doby
ukon ení realizace projektu.
3. Termín ukon ení realizace projektu je DD. MM. 2010. Tento termín byl schválen
usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje . 00/00RZ/2010, ze dne DD. MM. 2010.
Pro p íjemce dotace je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta ú elov (viz odst. 1. tohoto lánku) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných náklad vzniklých v kalendá ním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta,

1

2

Cestovné na cestovní p íkaz. Pokud je cestovné placeno fakturou jedná se o službu !

Mzdy v etn odvod
provedené práci.

nebo ostatní platy za provedenou práci na základ
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uzav ených dohod o

p ímo souvisejících s realizací projektu. Datum ú innosti uznatelných náklad
2010.

je 1. 1.

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který spl uje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, ú elnosti a hospodárnosti,
- vznikl p íjemci v p ímé souvislosti s provád ním projektu v daném rozpo tovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu, nejpozd ji do konce kalendá ního roku, ve
kterém byla dotace poskytnuta,
- byl skute n vynaložen a zachycen v ú etnictví p íjemce dotace na jeho ú etních
dokladech, je identifikovatelný, ov itelný a podložený prvotními podp rnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

po ízení dlouhodobého a krátkodobého finan ního majetku,
dlužný úrok,
opat ení pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemk a budov,
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurz ,
ob erstvení a reprezentativní pohošt ní,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce v platném zn ní,
mzdy v etn odvod nad rámec platových p edpis pro zam stnance ve ve ejných
službách a správ (zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce v platném zn ní),
náhrady mzdy za dobu nep ítomnosti (dovolená, nep ítomnost, nemoc).

5. Dotace bude poskytnuta
-

jednorázov . Dotace bude po podpisu smlouvy ob ma stranami p evedena
bezhotovostn na bankovní ú et p íjemce uvedený ve smlouv .

6. Jako závazný finan ní ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši maximáln 00,00 %. Závazný finan ní ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným náklad m projektu, které iní 00,00,- K ,
v etn dodržení druhového len ní plánovaného nákladového rozpo tu dotace.

lánek 3.

Práva a povinnosti
P íjemce prohlašuje, že dotaci p ijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za ú elem realizace p edloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta a to do konce kalendá ního roku, ve kterém byla poskytnuta a
v souladu s touto smlouvou.
b) Dotaci nep evést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH (u plátc
poskytnuta pouze na pln ní bez DPH.

DPH). Plátc m DPH je dotace

d) Odpovídat za hospodárné použití p id lených prost edk v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpo tem projektu dle lánku odstavec 1 smlouvy a jejich
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ádné a odd lené sledování v ú etnictví, pod daným ú elovým znakem (UZ),
vedeného v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, v platném zn ní, a to
jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska náklad celého projektu.
e) P edat poskytovateli písemnou záv re nou zprávu o použití poskytnuté dotace a to
nejpozd ji do 30 dn po ukon ení realizace projektu nebo po uzav ení Smlouvy
o poskytnutí dotace. Spolu se záv re nou zprávou je p íjemce povinen p edložit
záv re né vyú tování erpání dotace. Ze závažných d vod m že být termín
vyú tování na žádost p íjemce dotace prodloužen, maximáln však o 10
kalendá ních dn .
I. Záv re ná zpráva musí obsahovat:
-

ozna ení p íjemce dotace
íslo dotace ( íslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 stran )

-

popis realizace projektu v . dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

p ínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyú tování poskytnuté dotace, v etn ú elového znaku.

II. Záv re né vyú tování erpání dotace musí obsahovat:

f)

-

p ehled všech p íjm a výdaj projektu

-

p ehled výdaj projektu hrazených z dotace v len ní podle plánovaného
nákladového rozpo tu dle lánku 2 odstavec 1 smlouvy

-

na da ových dokladech souvisejících s dotací je t eba uvád t, že projekt je
realizován za finan ní podpory Ústeckého kraje

Zve ej ovat p i všech p íležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvád t logo kraje s názvem kraje na všech propaga ních materiálech souvisejících
s realizací projektu.

g) Umožnit pov eným pracovník m kraje provád t kontrolu erpání a využití prost edk
dotace v návaznosti na rozpo et projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
ú etní evidence.
h) Neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn , odbor kultury a
památkové pé e Krajského ú adu Ústeckého kraje o všech zm nách, týkajících se
identifikace p íjemce nebo realizace podpo eného projektu.
i)

V p ípad vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skute ným
náklad m realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz
odst. 6. lánku 2 smlouvy), prost edky, o které byl dohodnutý podíl dotace p ekro en,
vrátit. Tyto prost edky p íjemce poukáže zp t na ú et poskytovatele, z n hož mu byly
poskytnuty, a to sou asn p i p edložení záv re né zprávy.

j)

Vrátit nevy erpanou ást dotace zp t na ú et poskytovatele, z n hož mu byla
poskytnuta v p ípad , že skute n vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpo tu, sou asn p i p edložení záv re né
zprávy.
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k) Vrátit poskytnutou dotaci zp t na ú et poskytovatele, z n hož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v p ípad , že se projekt neuskute ní, nejpozd ji do 7
kalendá ních dn ode dne, kdy se o této skute nosti dov d l, sou asn písemn
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
l)

Respektovat záv ry kontroly provedené odborem kultury a památkové pé e nebo
orgánem kontroly krajského ú adu.

m) V p ípad , že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpo tové kázn , poskytovatel p i n m postupuje dle ustanovení § 22 zákona
.250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , v platném zn ní, tzn.
bude na ízeno p íjemci vrátit poskytovateli zp t dotaci ve výši ástky neoprávn n
použitých nebo zadržených prost edk a bude vym eno penále ve výši 1 promile
denn z neoprávn n použitých nebo zadržených prost edk .

lánek 4.

Sankce, odstoupení od smlouvy

1. Poskytovatel je oprávn n v p ípad nepln ní podmínek smlouvy požadovat na p íjemci
vrácení dotace a p íjemce je povinen na výzvu poskytovatele prost edky poskytnuté
dotací vrátit ve lh t stanovené poskytovatelem. V p ípad prodlení p íjemce s vrácením
prost edk poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávn n požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové ástky. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úrok
z prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávn n od smlouvy odstoupit v p ípad , že p íjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
lánek 5.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle
zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní
strany souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této smlouv , v etn jejích p íloh, není
ozna ován za obchodní tajemství. P íjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávn n, pokud postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném
p ístupu k informacím, v platném zn ní, poskytovat veškeré informace o této smlouv
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv
uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouv , pop . které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od t etích osob, nepodléhají
povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed zneužitím a
zve ejn ním.
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2. P íjemce dotace souhlasí se zve ejn ním svého jména (obchodního jména), adresy,
dota ního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem t chto údaj do ve ejn
p ístupného informa ního registru vedeného Krajským ú adem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze m nit i dopl ovat po dohod smluvních stran pouze formou písemných
a íslovaných dodatk .

4. Pokud v této smlouv

není stanoveno jinak, ídí se právní vztahy z ní vyplývající
p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, p i emž p íjemce
obdrží 1 vyhotovení, poskytovatel 3 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i ú innosti dnem jejího podepsání ob ma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzav ena na základ usnesení Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje
. 00/00RZ/2010 ze dne DD. MM. 2010.

V Ústí nad Labem dne

V ………. dne

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

p íjemce

P ílohy
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Ústecký kraj na základ usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
. … /…/2009 ze dne 2. zá í 2009 vyhlašuje
rozvojový program

Sport - Podpora - Otev enost - Rozvoj -Talent
v roce 2009 – 2. výzva
ur ený t lovýchovným jednotám a sportovním klub m na opravy a údržbu sportoviš ,
pro lepší sportovní podmínky sportovc .
Rozvojový program se ídí „Zásadami pro poskytování ú elových finan ních
prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje“, schválenými usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje . 13/21Z/2007 ze dne 26.9.2007, pokud v tomto programu není
stanoveno jinak.

P EDM T PODPORY

Opravy a údržba sportoviš neinvesti ního charakteru
ZA AZENÍ DOTA NÍHO PROGRAMU DO OBLASTI
D ti, mládež, t lovýchova, sport, volno asové aktivity
SLEDOVANÝ ZÁM R
Podpora zlepšení sportovních podmínek sportovc
FORMA PODPORY A STANOVENÍ Ú ELU POUŽITÍ PROST EDK
P ísp vek ve výši 30 tisíc korun bez požadavku spoluú asti žadatele, poskytnutý
Ústeckým krajem na základ „Rozhodnutí“, ú elov ur ený na opravy a údržbu
sportoviš neinvesti ního charakteru.
Opravou se odstra ují ú inky áste ného fyzického opot ebení nebo poškození za
ú elem uvedení do p edchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do
provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než
p vodních materiál , díl , sou ástí nebo technologií, pokud tím nedojde k
technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná innost, kterou se zpomaluje
fyzické opot ebení a p edchází poruchám a odstra ují se drobn jší závady.
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KRITÉRIA PRO POSKYTNUTÍ P ÍSP VKU
1. Minimáln 5-letá innost organizace (datum založení v roce 2005 a d íve)
2. Vlastnictví nebo dlouhodobý (minimáln do r. 2014) pronájem sportovišt
3. Rozsah sportovních aktivit na území kraje

POVINNÉ P ÍLOHY
Nedílnou sou ástí žádosti o p ísp vek jsou následující p ílohy (p ílohami 1. - 4. se
rozumí kopie uvedených dokument ):
1. doklad o právní subjektivit a další doklady (nap . spole enská smlouva, stanovy,
statut, z izovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního rejst íku, u obcí
výpis z registrace ekonomických subjekt , apod.),
2. doklad o volb nebo jmenování statutárního zástupce, sou asn s dokladem
osv d ujícím oprávn ní zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat
smlouvy),
3. doklady o p id lení I a osv d ení o registraci DI , pokud bylo p id leno,
4. doklady o z ízení b žného ú tu u pen žního ústavu (smlouva),
5. estné prohlášení
a) o skute nosti, že žadatel nemá žádné nesplacené závazky po lh t splatnosti u
místn p íslušného finan ního ú adu, okresní správy sociálního zabezpe ení a
zdravotních pojiš oven
b) o skute nosti, že žadatel nemá žádné nesplacené závazky po lh t splatnosti
v i státním fond m, p i emž za závazky v i státním fond m se považují
závazky v i Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prost edí,
Pozemkovému fondu, Celní správ ; za vypo ádání nelze považovat
pose kání úhrady dlužných závazk
c) o skute nosti, že žadatel nemá žádné nesplacené závazky po lh t splatnosti
v i rozpo tu kraje
d) o vlastnictví nebo dlouhodobém (minimáln do roku 2014) pronájmu
sportovního za ízení a o po tu len dle v kových kategorií (žactvo, dorost,
dosp lí)
e) o skute nosti, že žadatel ne erpal p ísp vek v rámci rozvojového programu
S-P-O-R-T v roce 2009.
6. estné prohlášení o obdržení podpory de minimis (p ísp vek je poskytován za
využití pravidla de minimis ve smyslu Na ízení komise (ES) . 1998/2006 ze dne
15.12.2006 o použití lánk 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které bylo
zve ejn no v Ú edním v stníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006).

PODMÍNKY VYÚ TOVÁNÍ
P íjemce p ísp vku je povinen do 15. 12. 2009 p edložit vyú tování p ísp vku
poskytovateli v souladu s podmínkami uvedenými v „Rozhodnutí“.
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TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU
2. zá í 2009
TERMÍN UZÁV RKY A PODMÍNKY PRO P IJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Termín uzáv rky p ijímání žádostí:
úterý 29. zá í 2009 (rozhodující je datum razítka pošty)
Žadatelé p edkládají své žádosti o dotaci písemn na p edepsaném formulá i (viz
p íloha). Žádost nesmí být vypln na rukou. Žádost spolu se všemi p ílohami je nutno
sešít, aby nemohlo dojít ke ztrát p ílohy.
Vypln ný formulá v jednom vyhotovení, spolu s p edepsanými p ílohami, lze zaslat
poštou na adresu:
Krajský ú ad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
nebo podat osobn na podateln Krajského ú adu Ústeckého kraje.
Zalepené obálky je nutné ozna it slovy: NEOTVÍRAT - SPORTOVIŠT 2009.
Žádosti se nevracejí. Na poskytnutí p ísp vku není právní nárok.

TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝSLEDK VÝB RU P ÍJEMC P ÍSP VKU
do 30. 11. 2009
STANOVENÍ KONZULTA NÍHO MÍSTA NA KRAJSKÉM Ú ADU
Krajský ú ad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
odbor školství, mládeže a t lovýchovy (budova B).
Kontaktní osoby:
Lubomír Linek, tel.: 475 657 229, e-mail: linek.l@kr-ustecky.cz
Ing. Andrea Makovská, tel.: 475 657 288, e-mail: makovska.a@kr-ustecky.cz

FORMULÁ OBSAHU ŽÁDOSTI
dle p ílohy A tohoto programu.

VZOR ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ P ÍSP VKU
dle p ílohy B tohoto programu.
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Žádost o p ísp vek v rámci rozvojového programu

Sport - Podpora - Otev enost - Rozvoj -Talent
v roce 2009 – 2. výzva
Identifikace žadatele
Název
Sídlo
I / DI
Právní forma
Doru ovací adresa
ulice

PS , obec

Statutární zástupce organizace
Jméno, p íjmení
Funkce

Telefon
E-mail

Bankovní spojení
Název banky
íslo ú tu

Pobo ka
Kód banky

Požadovaná výše p ísp vku (maximáln 30.000,- K )
P ísp vek je ú elov ur ený na opravy a údržbu sportoviš neinvesti ního charakteru.
Souhlas se za azením do databáze poskytovatele
Žadatel souhlasí se zve ejn ním identifika ních údaj o jeho osob a výši poskytnutého
p ísp vku na webových stránkách internetového serveru kraje.
Prohlášení k obsahu a podmínkám „Rozhodnutí"
Žadatel se zavazuje, že použije p id lené finan ní prost edky v souladu s podmínkami
uvedenými v „Rozhodnutí“, které je sou ástí zve ejn ného programu.
Prohlášení
Žadatel se zavazuje neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn , poskytovatele
o všech zm nách okolností uvedených v estném prohlášení o obdržení podpory de minimis
nebo o zm nách identifika ních údaj žadatele.
Prohlášení týkající se obdržených podpor de minimis
Žadatel prohlašuje, že v p ípad jakékoli zm ny okolností uvedených v estném prohlášení o
obdržení podpory de minimis, po ínaje dnem podání žádosti, souhlasí s uplatn ním pravidel
de minimis ke dni vydání „Rozhodnutí“.
Prohlášení
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech p ílohách) jsou pravdivé.
Jméno a p íjmení
Funkce
Datum
Podpis, razítko

p íloha B rozvojového programu Ústeckého kraje S-P-O-R-T v roce 2009 – 2. výzva

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
tel.475 657 111, www.kr-ustecky.cz

Rozhodnutí
o poskytnutí finan ního p ísp vku v rámci Rozvojového programu Ústeckého kraje
S-P-O-R-T v roce 2009 – 2. výzva,
ur eného t lovýchovným jednotám a sportovním klub m na opravy a údržbu sportoviš
neinvesti ního charakteru.

Rada / Zastupitelstvo Ústeckého kraje na základ schváleného rozpo tu na rok 2009 a
žádosti ze dne ………2009, p edložené organizací
Organizace:
zastoupená:
se sídlem:
I :
íslo ú tu:

…
…
…
…
…

v okrese …

(dále jen p íjemce)

r o z h o d l a / -o
podle § 10, odst. 1 písm. i) zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních
rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis , a § 59 odst. 2 písm. a) / § 36 pís. c) zákona .
129/2000 Sb., o krajích, ve zn ní pozd jších p edpis , svým usnesením . …
ze dne
…… 2009

poskytnout p íjemci finan
30 000,- K

ní p ísp

vek

(slovy: t icettisíckorun)

ú elov ur ený na opravy a údržbu sportoviš neinvesti ního charakteru.

Finan ní p ísp vek se poskytuje za následujících podmínek:
1. P íjemce je povinen dodržet ú elové ur ení p ísp vku a podmínky jeho použití
stanovené tímto rozhodnutím.
2. P íjemce souhlasí, že veškeré údaje uvedené v tomto rozhodnutí m že poskytovatel
p ísp vku poskytovat v souladu se zákonem . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu
k informacím, v platném zn ní.
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3. P íjemce je povinen použít poskytnuté finan ní prost edky správn , hospodárn ,
efektivn a ú eln . P íjemce je povinen vést p ísp vek a jeho erpání ve svém
ú etnictví a samostatné analytické evidenci.
4. P íjemce je povinen vyú tování p ísp vku p edložit poskytovateli nejpozd ji do 15.
12. 2009. Zárove p íjemce p edloží záv re nou zprávu se zhodnocením p ínosu
využití p ísp vku pro zlepšení sportovních podmínek sportovc . Poskytnutí a erpání
p ísp vku podléhá kontrole orgánu poskytovatele podle zákona . 320/2001 Sb., o
finan ní kontrole, v platném zn ní.
5. P ísp vek je poskytován za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Na ízení komise
(ES) . 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití lánk 87 a 88 Smlouvy na podporu
de minimis, které bylo zve ejn no v Ú edním v stníku Evropské unie L 379 dne
28.12.2006.
6. P íjemce je povinen neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn ,
poskytovatele o všech zm nách identifika ních údaj p íjemce.
7. Poruší-li p íjemce p ísp vku podmínky uvedené v tomto rozhodnutí, je povinen
poskytnutý p ísp vek vrátit v plné výši. Pokud p íjemce p ísp vek nevy erpá v celém
rozsahu, je povinen vrátit nedo erpanou ást na ú et poskytovatele v etn avíza
k platb .
8. Na toto rozhodnutí se nevztahuje zákon . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd jších p edpis .
9. Toto rozhodnutí nabývá ú innosti dnem jeho vydání a nelze se proti n mu odvolat.

Datum a místo vydání rozhodnutí:

……………………………
Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje

………… 2009,

Ústí nad Labem

okres ÚSTÍ NAD LABEM

okres TEPLICE

okres D

ÍN

okres LITOM

ICE

okres MOST

okres CHOMUTOV

P íloha . 13 k usnesení . 31/7Z/2009

na základ usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . …/…Z/2009 ze dne 2. zá í 2009
vyhlašuje

Dota ní program

„Sport a volný as 2010“
Program se ídí „Zásadami pro poskytování ú elových finan ních prost edk
z rozpo tu Ústeckého kraje“ (dále jen Zásady), schválenými usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje . 13/21Z/2007 ze dne 26.9.2007, pokud v tomto programu není
stanoveno jinak.

P edm t podpory
Sportovní a volno asová innost d tí a mládeže

1

1.1. Pravidelná zájmová innost nestátních neziskových organizací pracujících
s d tmi a mládeží (p edevším v oblasti t lovýchovy).
1.2. Pravidelné sportovní a volno asové aktivity škol a školských za ízení.
1.3. Volno asové akce mezinárodního, republikového a regionálního významu
v Ústeckém kraji.

2

Sportovní innost mládeže – Výkonnostní sport
2.1. Sportovní akce mezinárodního, republikového a regionálního významu
v Ústeckém kraji.
2.2. Sportovní soust ed ní pro d ti a mládež.
2.3. Materiáln technické vybavení sportovních organizací.
2.4. Reprezentace mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v R a zahrani í.

3

Sportovní innost – Vrcholový sport
3.1. Reprezentace Ústeckého kraje
-

Reprezenta ní výb ry startující pod hlavi kou Ústeckého kraje-družstva / dosp lí
a mládež /.

-

Reprezentanti R, kte í mají trvalé bydlišt na území Ústeckého krajejednotlivci (netýká se kolektivních sport ) / dosp lí a mládež /.

3.2. Rozvoj sportovních talent
-

Kolektivní sporty-1. a 2. liga / mládež do 18-ti let /.

-

Jednotlivci-reprezentace R / mládež do 18-ti let /.
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Okruh žadatel
Okruh možných žadatel o dotaci je stanoven lánkem IV. odst. 1) Zásad.
Dále mohou žádat o dotaci též školy a školská za ízení bez ohledu na z izovatele.

Obsah
I.

název dota ního programu

„Sport a volný as 2010“

II.

za azení dota ního programu do oblasti

d ti, mládež, t lovýchova, sport, volno asové aktivity

III.
•
•
•
•
•

sledovaný zám r

multifunk ní strukturovaná podpora sportu a volno asových aktivit
reprezentace kraje v oblasti sportu a volného asu
podpora sportovních talent
obnova vybavení sportovních organizací
zachování a rozvoj zájmové innosti organizací

IV. forma dotace a stanovení ú elu použití prost edk
Neinvesti ní dotace.

V.

výše spoluú asti p íjemce dotace

nejmén 30 % celkových uznatelných náklad projektu, vynaložených v daném roce

VI. termín vyhlášení
do 20. zá í 2009

VII. termín uzáv rky pro p ijímání projekt
2. listopadu 2009 (rozhodující je datum razítka pošty nebo podatelny KÚ ÚK)
Vypln ný formulá v jednom podepsaném originále spolu s p edepsanými p ílohami
lze zaslat poštou nebo podat osobn na podateln Krajského ú adu Ústeckého kraje
v zalepené obálce ozna ené slovy: NEOTVÍRAT - SPORT A VOLNÝ AS 2010.
Adresa doru ení:
Krajský ú ad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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Žádost nesmí být vypln na rukou. Povinnou p ílohou žádosti o dotaci je projekt ( viz
l. VII. Zásad).
Formulá žádosti spolu se všemi p ílohami je nutno sešít, aby nemohlo dojít ke
ztrát p ílohy (p ílohy musí být o íslované a ve stanoveném po adí).
V p ípad , že jeden právní subjekt podává dv nebo více žádostí, vloží všechny své
žádosti do jedné obálky a p iloží pouze jedno paré povinných p íloh, uvedených
v bod 3) l. VI. Zásad. V pr vodním dopise pak uvede seznam všech p iložených
žádostí a potvrdí, že povinné p ílohy jsou platné pro všechny tyto žádosti.

VIII. termín vyhlášení výsledk výb ru p íjemc dotace
do 31. b ezna 2010

IX. stanovení konzulta ního místa na krajském ú adu
Krajský ú ad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
- odbor školství, mládeže a t lovýchovy (budova B)
kontaktní osoba:
Lubomír Linek
Ing. Andrea Makovská

X.

telefon: 475 657 229
e-mail: linek.l@kr-ustecky.cz
e-mail: makovska.a@kr-ustecky.cz telefon: 475 657 288

hodnotící kritéria

viz „Zásady pro poskytování ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého
kraje“

XI. formulá obsahu žádosti
dle p ílohy A tohoto programu

XII. vzor smlouvy na poskytnutí dotace
dle p ílohy B tohoto programu

XIII. druh a výše dotace
Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvesti ní náklad
projektu podle p edložené žádosti.
O každý p edm t podpory žádá právní subjekt samostatn .
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XIV. povinné p ílohy
Nedílnou sou ástí žádosti o dotaci jsou následující p ílohy (p ílohami 1. - 4. se
rozumí kopie uvedených dokument ):
1. doklad o právní subjektivit a další doklady (nap . spole enská smlouva, stanovy,
statut, z izovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního rejst íku, u obcí
výpis z registrace ekonomických subjekt , apod.),
2. doklady o volb nebo jmenování statutárního zástupce, sou asn s dokladem
osv d ujícím oprávn ní zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat
smlouvy),
3. doklady o p id lení I a osv d ení o registraci DI , pokud bylo p id leno,
4. doklady o z ízení b žného ú tu u pen žního ústavu (smlouva),
5.

estné prohlášení
a) o skute nosti, že žadatel nemá žádné nesplacené závazky po lh t splatnosti
u místn p íslušného finan ního ú adu, okresní správy sociálního zabezpe ení a
zdravotních pojiš oven
b) o skute nosti, že žadatel nemá žádné nesplacené závazky po lh t splatnosti
v i státním fond m, p i emž za závazky v i státním fond m se považují
závazky v i Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prost edí,
Pozemkovému fondu, Celní správ ; za vypo ádání nelze považovat pose kání
úhrady dlužných závazk
c) o skute nosti, že žadatel nemá žádné nesplacené závazky po lh t splatnosti
v i rozpo tu kraje

6.

estné prohlášení o obdržení podpory de minimis – viz Zásady, l. II, bod 7
(dotace je poskytována za využití pravidla de minimis ve smyslu Na ízení
komise (ES) . 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití lánk 87 a 88 Smlouvy
na podporu de minimis, které bylo zve ejn no v Ú edním v stníku Evropské unie
L 379 dne 28.12.2006).
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P íloha A

bod 32 p íloha 1

Žádost o ú elovou dotaci
v rámci dota ního programu "Sport a volný as 2010"
I. Identifikace projektu
Název projektu:

P edm t podpory:

3.1 Reprezentace Ústeckého kraje

Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukon ení realizace projektu:
P esný termín akce:
II. Žadatel
Název subjektu:
Právní forma:

ob anské sdružení

Plátce DPH:

I :
Sídlo :

Bankovní spojení:

DI :
Ulice:

PS :

Obec:

Okres:

Zodpov dná osoba:

Ústí nad Labem

Banka:
íslo ú tu:

Statutární zástupce:

ano

Kód banky:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Mobil:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Mobil:

III. Celkové náklady projektu a požadovaná dotace
Požadovaná výše dotace:

0K

Vlastní zdroje p edkladatele:

0K

Celkové náklady projektu:

0K

tj. v %:

IV. Podrobný rozpo et projektu
v len ní

celkem

Žádost: 1/2

a) nákup materiálu

0K

b) nákup služeb

0K

c) cestovné

0K

d) osobní náklady

0K

e) v cné dary

0K
0K

#DIV/0!

ne

P íloha A

bod 32 p íloha 1

Žádost o ú elovou dotaci
v rámci dota ního programu "Sport a volný as 2010"
V. Ú el & popis projektu (podrobnosti uve te v povinné p íloze: "projekt")
V cný obsah projektu:
(popište stru n obsah projektu nap . druh sportu, jaké innosti budou z projektu podpo eny apod.) *

Cíl - ú el projektu:
(uve te výstupy a výsledky, kterých chcete realizací projektu dosáhnout - kvantitativní a kvalitativní dopad na cílovou skupinu) *

Cílová skupina:
(vymezte p ímou cílovou skupinu, pro koho je projekt ur en, po et ú astník celkem - stru n charakterizujte) *

Klí ové aktivity projektu:
(vyjmenujte aktivity, které budou hrazeny z dotace, délka trvání, po et ú astník apod.) *

* pozn.: bu ky jsou upraveny na maximální po et 5 ádk textu

VI. Povinné p ílohy

Další p edkládané žádosti o dotaci z krajského rozpo tu pro projekty v roce 2010:
Název dota ního programu:

Datum p edložení žádosti o dotaci:

Prohlášení: Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech p ílohách) jsou pravdivé.

datum, razítko a podpis statutárního zástupce

Žádost: 2/2

P íloha . 14 k usnesení . 31/7Z/2009

Krajský ú ad
íslo poskytovatele:
íslo p íjemce:

……/2010/SMT-

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTI NÍ DOTACE
uzav ená dle ustanovení § 36 písm. 1c), d) a § 59 odst. 2 písm. a)
zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), v platném zn ní

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
I :
DI :
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Ing. Št pán Harašta, vedoucí odboru školství, mládeže a t lovýchovy
harasta.s@kr-ustecky.cz / +420 475 657 212
70892156
CZ70892156
882733379/0800, eská spo itelna, a.s., centrála v Praze

a
P íjemce
název
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
I :
DI :
Bank. spojení:
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTI NÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)

K REALIZACI PROJEKTU
„…“
(dále jen „projekt“) v rámci dota ního programu Ústeckého kraje „Sport a volný
as 2010“ (dále jen „program“).
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Preambule
Pro ú ely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje .
13/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007 schváleny Zásady pro poskytování ú elových finan ních
prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s t mito zásadami,
pokud v programu není uvedeno jinak.
lánek I.

Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základ rozhodnutí Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje . ……
ze dne ….. neinvesti ní dotaci ve výši 00.000,- K (slovy: ……..tisíc korun eských), která
bude p evedena bezhotovostn na ú et p íjemce, . ú.: 000000/0000, pod UZ (ú elovým
znakem) 91, za následujících podmínek:
-

dotace m že být p íjemcem použita nejpozd ji do konce roku 2010.

Finan ní prost edky poskytnuté v tomto programu obcím, ob anským sdružením i jiným
spolk m a organizacím, nemají charakter ve ejné podpory ve smyslu lánku 87 odst,1
Smlouvy ES.
lánek II.

Financování
1. Dotace je p id lena za ú elem realizace projektu v rámci dota ního programu „Sport a
volný as 2010“, na základ poskytovatelem odsouhlaseného rozpo tu všech
plánovaných p íjm a výdaj (dále jen „plánovaný nákladový rozpo et“), a to
v rozsahu v n m uvedeného procentuálního podílu dotace na úhrad plánovaných
náklad a jejich druhového len ní (dále jen „procentuální ú elové ur ení prost edk “).
Plánovaný nákladový rozpo et p edložený p íjemcem je nedílnou sou ástí této smlouvy
jako p íloha . 2.
2. Zm ny v rámci procentuálního ú elového ur ení prost edk je možné provád t za
p edpokladu dohody smluvních stran.
3. Termín ukon ení realizace projektu je DD.MM.2010. Pro p íjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta ú elov (viz l. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných náklad vzniklých v kalendá ním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta.
Datum ú innosti uznatelných náklad je 1.1.2010.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který spl uje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, ú elnosti a hospodárnosti,
- vznikl p íjemci v p ímé souvislosti s provád ním projektu v daném rozpo tovém roce,
byl uhrazen do konce realizace projektu,
- byl skute n vynaložen a zachycen v ú etnictví p íjemce dotace na jeho ú etních
dokladech, je identifikovatelný, ov itelný a podložený prvotními podp rnými doklady.
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Neuznatelný náklad je náklad na:
-

po ízení dlouhodobého a krátkodobého finan ního majetku,
dlužný úrok,
opat ení pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemk a budov,
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurz ,
ob erstvení a reprezentativní pohošt ní,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zn ní,
mzdy v etn odvod nad rámec platových p edpis pro zam stnance ve ve ejných
službách a správ
náhrady mzdy za dobu nep ítomnosti (dovolená, nep ítomnost, nemoc).

5. Dotace bude poskytnuta
- jednorázov . Dotace bude po podpisu smlouvy ob ma smluvními stranami
p evedena bezhotovostn na bankovní ú et p íjemce uvedený ve smlouv .

6. Jako závazný finan ní ukazatel je stanoven podíl dotace na celkových nákladech projektu
ve výši maximáln …%. Závazný finan ní ukazatel musí být dodržen ve vztahu
k celkovým náklad m projektu, v etn dodržení druhového len ní dle plánovaného
nákladového rozpo tu.

lánek III.

Práva a povinnosti
P íjemce prohlašuje, že dotaci p ijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za ú elem realizace projektu, pro který byla dotace poskytnuta a to do
konce kalendá ního roku, ve kterém byla poskytnuta, a v souladu s touto
smlouvou.
b) Dotaci nelze p evést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH (u plátc
poskytnuta pouze na pln ní bez DPH.

DPH). Plátc m DPH je dotace

d) Odpovídat za hospodárné použití p id lených prost edk
dle plánovaného
nákladového rozpo tu, který je p ílohou této smlouvy, a jejich ádné a odd lené
sledování v ú etnictví pod daným ú elovým znakem (UZ), v souladu se zákonem
. 563/1991 Sb., o ú etnictví, v platném zn ní, a to jak z hlediska poskytnuté dotace,
tak i z hlediska náklad celého projektu.
e) P edat poskytovateli písemnou záv re nou zprávu o použití poskytnuté dotace a to
nejpozd ji do 30 dn po ukon ení realizace projektu nebo uzav ení Smlouvy o
poskytnutí dotace. Spolu se záv re nou zprávou je p íjemce povinen p edložit
záv re né vyú tování erpání dotace. Ze závažných d vod m že být termín
vyú tování na žádost p íjemce dotace prodloužen, maximáln však o 10
kalendá ních dn .
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I. Záv re ná zpráva musí obsahovat:
-

ozna ení p íjemce dotace
íslo dotace ( íslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 stran )

-

popis realizace projektu v . dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

p ínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyú tování poskytnuté dotace, v etn ú elového znaku.

II. Záv re né vyú tování erpání dotace musí obsahovat:

f)

-

p ehled všech p íjm a výdaj projektu

-

p ehled výdaj projektu hrazených z dotace v len ní podle plánovaného
nákladového rozpo tu , který je p ílohou této smlouvy

-

kopie da ových doklad (na da ových dokladech souvisejících s projektem je
t eba uvád t, že projekt je realizován za finan ní podpory Ústeckého kraje)

Zve ej ovat p i všech p íležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvád t logo kraje s názvem kraje na všech propaga ních materiálech souvisejících
s realizací projektu.

g) Umožnit pov eným pracovník m kraje provád t kontrolu erpání a využití prost edk
dotace v návaznosti na rozpo et projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
ú etní evidence.
h) Neprodlen písemn informovat, nejpozd ji však do 7 dn , odbor školství, mládeže
a t lovýchovy Krajského ú adu Ústeckého kraje o všech zm nách, týkajících se
identifikace p íjemce nebo realizace podpo eného projektu.
i)

V p ípad vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skute ným
náklad m realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz.
bod 6 l. II. smlouvy), prost edky, o které byl dohodnutý podíl dotace p ekro en,
vrátit. Tyto prost edky p íjemce poukáže zp t na ú et poskytovatele, z n hož mu byly
poskytnuty, a to sou asn p i p edložení záv re né zprávy.

j)

Vrátit nevy erpanou ást dotace zp t na ú et poskytovatele, z n hož mu byla
poskytnuta, v p ípad , že skute n vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpo tu, sou asn p i p edložení záv re né
zprávy.

k) Vrátit poskytnutou dotaci zp t na ú et poskytovatele, z n hož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v p ípad , že se projekt neuskute ní, nejpozd ji do 7
kalendá ních dn ode dne, kdy se o této skute nosti dov d l, sou asn písemn
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
l)

Respektovat záv ry kontroly provedené odborem školství, mládeže a t lovýchovy
nebo orgánem kontroly krajského ú adu.
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lánek IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy

1. Poskytovatel je oprávn n v p ípad nepln ní podmínek smlouvy požadovat na p íjemci
vrácení dotace a p íjemce je povinen na výzvu poskytovatele prost edky poskytnuté
dotací vrátit ve lh t stanovené poskytovatelem. V p ípad prodlení p íjemce s vrácením
prost edk poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávn n požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové ástky. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úrok
z prodlení nebo penále.
2. V p ípad , že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpo tové
kázn , poskytovatel p i n m postupuje dle ustanovení § 22 zákona .250/2000 Sb., o
rozpo tových pravidlech územních rozpo t , v platném zn ní, tzn. bude na ízeno
p íjemci vrátit poskytovateli zp t dotaci ve výši ástky neoprávn n použitých nebo
zadržených prost edk a bude vym eno penále ve výši 1 promile denn z neoprávn n
použitých nebo zadržených prost edk .
3. Poskytovatel je oprávn n od smlouvy odstoupit v p ípad , že p íjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
lánek V.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle
zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní
strany souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této smlouv , v etn jejích p íloh, není
ozna ován za obchodní tajemství. P íjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávn n, pokud postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném
p ístupu k informacím, v platném zn ní, poskytovat veškeré informace o této smlouv
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv
uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouv , pop . které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od t etích osob, nepodléhají
povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed zneužitím a
zve ejn ním.
2. P íjemce dotace souhlasí se zve ejn ním svého jména (obchodního jména), adresy,
dota ního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem t chto údaj do ve ejn
p ístupného informa ního registru vedeného Krajským ú adem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze m nit i dopl ovat po dohod smluvních stran pouze formou písemných
a íslovaných dodatk .
4. Pokud v této smlouv není stanoveno jinak, ídí se právní vztahy z ní vyplývající
p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, p i emž p íjemce
obdrží 1 vyhotovení, poskytovatel 3 vyhotovení.
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6. Tato smlouva nabývá platnosti i ú innosti dnem jejího podepsání ob ma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzav ena na základ usnesení Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje .
…… ze dne …... .

V Ústí nad Labem dne ……………

V …………………... dne ……………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje

……
………..

(poskytovatel)

P ílohy:

(p íjemce)

.1. Identifikace žadatele
.2. Plánovaný nákladový rozpo et
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P íloha . 15 k usnesení . 36/7Z/2009

Seznam linek systému základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje od 1. 5. 2009 a rozd lení
do jednotlivých oblastí
Linky jsou za azeny do základních skupin linek v ástech území Ústeckého kraje - oblastí.
Seznam dopravních oblastí Ústeckého kraje, mezi které jsou rozd leny jednotlivé linky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bílinsko
eské st edoho í -– východ
eské st edoho í -– západ
D ínsko - východ
D ínsko - západ
Dolní Pooh í
Chomutovsko
Jirkovsko
Kada – Žatec

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Krušné hory – Chomutovsko
Litvínovsko
Lounsko – jih
Lounsko -– východ
Lounsko -– západ
Mostecká pánev
Podbo ansko
Podbo any – Žatec
Šluknovsko

19.
20.
21.
22.

Št tsko
Ústecko – sever
Vejprty – Kada
P ím stská doprava MostLitvínov
23. P ím stská doprava Teplice
24. P ím stská doprava Ústí nad
Labem

Tabulka rozd lení linek do dopravních oblastí Ústeckého kraje
P i tvorb systému základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje, p i koordinaci a organizaci dopravní obslužnosti, p i
p íprav ve ejných sout ží apod. se bude vycházet z této tabulky rozd lující linky do oblastí. Na t chto linkách tedy
m že být Ústeckým krajem smluvn zajiš ován provoz ve ejné linkové dopravy v závazku ve ejné služby.
Orienta ní ísla linek
Systém íslování linek v Ústeckém kraji je sestaven pro ú ely zajišt ní jednoduchého informování cestující ve ejnosti o
linkách linkové dopravy pomocí t ímístného ísla linky. ísla linek tvo í jednu adu a tedy v rámci kraje se na linkách
regionální dopravy za azených do základní dopravní obslužnosti ísla neopakují. Orienta ní íslo linky je zárove
druhým troj íslím z šestimístného ísla linky používaného v ísle licence a v celostátním informa ním systému.
Orienta ní ísla linek jednodušeji popíší dané linky a jsou proto uvedena u jednotlivých položek p iloženého seznamu
linek. Použití v provozu je realizováno na orienta ních cedulích na autobusech, v jízdních ádech, nebo v mapách,
schématech a jiných materiálech podporujících systém ve ejné dopravy.
Oblast Bílinsko
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

475
485
488
489
497
498
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
511

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Osek-Hrob-Krupka-Ústí nad Labem
Ústí nad Labem – Modlany – Teplice – Ohní - Bílina
Teplice-Hostomice-Ledvice-Kostomlaty pod Milešovkou
Záluží-Litvínov-Osek-Duchcov-Teplice
Duchcov-Osek-Dlouhá Louka
Teplice-Dubí-Koš any-Hrob-Osek-Litvínov-Záluží
Koš any-Duchcov-Bílina
Hrob-Osek-Duchcov-Ledvice-Bílina
Duchcov-Zabrušany-Hostomice-Ledvice-Bílina
Un ín - Bohosudov - Teplice - Hostomice - Bílina
Ústí nad Labem – Bohosudov – Teplice – Hostomice - Bílina
Bílina-Ledvice,,úpravna uhlí
Bílina-Hostomice-Sv tec-Kostomlaty pod Milešovkou-Ohní -Hostomice-Bílina
Bílina-Hostomice-Velv ty
Bílina-Ku lín-Razice-Lukov- ervený Újezd-Bílina
Ledvice-Bílina-M runice-Bílina-Ledvice
Bílina-Hrob ice- ervený Újezd-M runice-Bílina
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Oblast eské St edoho í – východ
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

458
459
460
461
482
623
624
626
627
628
629
631
632
633
634

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Ústí nad Labem-Velké B ezno-Love kovice-Verne ice-Úšt k
Ústí nad Labem-Velké B ezno-Homole-Suletice-Leština
Ústí nad Labem-Male ov-Rýde -Litom ice
Ústí nad Labem-Litom ice
Teplice-Byst any-Bo islav-Lovosice-Litom ice
Litom ice-Ploskovice-Sob nice-Lib šice-Úšt k
Litom ice-Úšt k-Úšt k,Konojedy
Úšt k-Lib šice-Love kovice,Toucho iny
Litom ice-T ebušín-Lib šice,Dolní Nezly
Bohušovice nad Oh í-Litom ice-Chudoslavice-T ebušín-Love kovice-Verne ice
Litom ice-Žitenice,Skalice
Litom ice-Hlinná,Tlu e
Litom ice-Kamýk
Litom ice-Velké Žernoseky-Michalovice
Litom ice-Kamýk-Libochovany-Malí -Žalhostice-Litom ice

Oblast eské St edoho í – západ
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

662
663
664
667

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Litom ice-Lovosice-T ebenice-Medv dice-Kocourov
Lovosice-Velemín-Milešov
Lovosice-Vchynice-Velemín-Dobkovi ky
Litom ice-Lovosice-T ebívlice-Skalice

Oblast D ínsko – východ
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

412
414
416
422
423
424
425
426
427
428
429
430
434
LK
LK
LK

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

eská Kamenice-Rynartice-Jet ichovice-Vysoká Lípa
eská Kamenice-Kerhartice
eská Kamenice-Kunratice-Studený
D ín-Ludvíkovice-Kámen-Arnoltice-Labská Strá
D ín-Ludvíkovice-Arnoltice-Labská Strá -R žová-Janov
D ín-Ludvíkovice-Dobrná-Huntí ov-Nová Oleška-Jet ichovice-Vysoká Lípa
Benešov nad Plou nicí - eská Kamenice
D ín-Benešov nad Plou nicí-Žandov -Verne ice
D ín-Benešov nad Plou nicí-Verne ice-Rychnov
D ín-Benešov nad Plou nicí-He manov-Blankartice-Fojtovice
D ín-T chlovice
D ín-Malšovice-Javory
D ín-H ensko-Mezní Louka-Jet ichovice-Ch ibská-Doubice-Krásná Lípa
eská Lípa-Žandov-Krava e-Blíževedly-Benešov n.Pl.
eská Lípa-Kamenický Šenov- eská Kamenice
Nový Bor-Kamenický Šenov- eská Kamenice

Oblast D ínsko - západ
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

431
445

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

D ín-Sn žník
D ín-Jílové-Libouchec-Telnice-Chlumec
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Oblast Dolní Pooh í
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

637
638
639
646
651
655
656
658
665
666
674
676
679
681
683
685
711
St K

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Litom ice - Bohušovice n.Oh í - Brozany - Libochovice
Litom ice - Bohušovice n.Oh í - Budyn n.Oh í – Mšené-lázn - Slaný
Litom ice - eské Kopisty – Po aply - Trav ice
Roudnice n.Labem - Led ice – Praha
Litom ice - Lovosice - Malé Žernoseky
Lovosice - Chot šov – Libochovice
Libochovice - Slatina - ížkovice – Lovosice
Libochovice - Klapý – Lovosice
Libochovice - Roudnice n. Labem – Dob í
Libochovice - Eva – Peruc
Roudnice n.Labem - Krab ice - Bechlín – Št tí
Roudnice n. Labem - Bechlín - Horní Be kovice
Libochovice – Mšené-lázn - Roudnice n.Labem
Brozany - Roudnice n.Labem – V domice
Št tí - Roudnice n.Labem - Terezín – Litom ice
Št tí - Hoštka - Roudnice n.Labem - Budyn n.Oh í - Libochovice
Louny - Peruc – Mšené-lázn - Roudnice nad Labem - Horní Be kovice
Slaný - Klobuky - Panenský Týnec

Oblast Chomutovsko
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

567
568
569
570
571
572

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Chomutov-Jirkov-Strup ice-Most, epirohy
Chomutov-Údlice-Strup ice
Chomutov-Údlice-Všehrdy-Velemyšleves-Sta kovice, Triangle
Chomutov-B ezno-B ezno,Nechranice-Chbany
Chomutov-Radonice-Maš ov
Jirkov-Chomutov-B ezno-Kada ,Tušimice

Oblast Jirkovsko
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

560
561
562
563
564
565
566

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Chomutov-Blatno-Kalek,Na etín
Bolebo -Jirkov
Chomutov-Jirkov-Most,Komo any
Chomutov-Jirkov
Chomutov-Litvínov,Záluží
Chomutov-Most
Chomutov-Jirkov-Chomutov

Oblast Kada - Žatec
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

589
606
607
608
609
611
612
732
744

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Chomutov-Kada
Klášterec n.Oh í-Kada -Podbo any-Praha
Kada -Radonice-Obrovice-Maš ov
Tušimice-Kada -Radonice-Maš ov
Radonice-Kojetín
Pruné ov-Kada -Vilémov-Maš ov-Krásný Dv r-Podbo any
Kada ,Pruné ov-Radonice-Podbo any
Kada -Brodce
Žatec-Chomutov
Žatec- eradice-Radonice

p íloha 1

3/7

ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

746
747
748
749
761
762

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Žatec- eradice-Nové Sedlo- í ov
Žatec-Poláky-Kada
Žatec-Kada
Žatec-Stroupe -Ho etice-Žatec
Podbo any-Maš ov-Radonice
Podbo any-Kaštice-Krásný Dv r-Podbo any

Oblast Krušné hory – Chomutovsko
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

580
582
584
587
588

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Chomutov-Klášterec nad Oh í
Vejprty-Lou ná -Boží Dar
Chomutov-Výsluní-Vejprty
Chomutov-Místo-Výsluní-Kryštofovy Hamry-Vejprty
Chomutov-Hora Svatého Šebestiána

Oblast Litvínovsko
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

521
523
524
525
530
541

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Brandov-Hora Svaté Kate iny-Nová Ves v Horách-Záluží-Litvínov
Litvínov- eský Ji etín
Litvínov-Lom-Mariánské Rad ice-Lou ná
Litvínov-Mariánské Rad ice
Litvínov-Jirkov-Chomutov
Most-Bra any

Oblast Lounsko – jih a Lounsko - východ
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

545
657
703
705
706
707
708
709
712

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Most-Obrnice-Lib eves-T ebívlice-T ebenice-Lovosice
Lovosice-T ebenice- ížkovice-Vojni ky-D any-T ebívlice
Louny-Lib eves-T ebívlice
Louny-Chožov-T ebívlice
Louny-Koštice-T ebívlice
Louny-Peruc-Telce
Louny-Blšany-Vl í
Louny-Cítoliby-Chlum any-Vl í
Úherce-Panenský Týnec-Louny

Oblast Lounsko – západ
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

713
715
716
717
718
719
734
738
739
741

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Louny-Vina ice
Louny-Ro ov- evni ov
Louny-Pn tluky-Kounov
Louny-Tucho ice-T eskonice
Louny-Zálužice-Žatec
Kon topy-Lipenec
Žatec-Postoloprty-Louny
Žatec-Postoloprty-Louny
Žatec-Lipno-Louny
Žatec-T eskonice-Kounov
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Oblast Mostecká pánev
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

513
542
543
548
551
701
702
720
721
722
723
724
725
733
735
736

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Ledvice-Bílina-Bra any
Most-Lužice-Skršín,Dobr ice
Most-Korozluky-B lušice-Be ov
Most-Po erady-Be ov
Most-Strup ice-Jirkov-Chomutov
Louny-Kozly-Bílina
Louny-Most
Louny-Chomutov
Louny-Havra -Most
Louny-Postoloprty-Most
Louny-Postoloprty-Po erady
Louny-Po erady-Most
Louny-Lenešice-Po erady
Žatec-Most
Žatec-Blažim-Havra
Žatec-Postoloprty-Po erady

Oblast Podbo ansko a Podbo any - Žatec
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

742
750
763
764
765
768
771
772
772
774
776
778

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Žatec-M cholupy-Velká ernoc-Kounov
Podbo any-Krásný Dv r- eradice-Žatec
Žatec-Libo ice-Podbo any
Podbo any-Velká ernoc
Podbo any-Jesenice-Kralovice
Žatec-Podbo any-Lubenec,Ležky
Podbo any-Kryry-Kolešov
Podbo any-Kryry-Bílenec-B sno
Žatec-Podbo any-Blatno
Podbo any-Vale -Podbo any
Podbo any-Krásný Dv r-Nepomyšl-Dvérce
Podbo any-Podbo anský Rohozec

Oblast Šluknovsko
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

401
402
403
404
405
407
408
409
410
411
413
421
LK

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Dolní Poustevna - Staré K e any,Brtníky - Rumburk - Krásná Lípa - Ch ibská - eská Kamenice - D ín
Varnsdorf - Ch ibská - eská Kamenice - D ín
Varnsdorf - Ch ibská - Ch ibská,Krásné Pole
Rumburk - Krásná Lípa - Rybništ - Ji etín pod Jedlovou
Rumburk - Staré K e any - Krásná Lípa - Doubice
Varnsdorf - Krásná Lípa - Staré K e any,Brtníky
Varnsdorf - Rumburk
Varnsdorf - Rumburk - Ji íkov
Varnsdorf - Rumburk - Ji íkov - Šluknov - Velký Šenov
Mikulášovice - Velký Šenov - Šluknov - Šluknov,Rožany
Velký Šenov - Lobendava - Dolní Poustevna
eská Kamenice - D ín
eská Lípa-Nový Bor-Rumburk
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Oblast Št tsko
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

635
641
642
643
644
648
649
672
684
LK

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Lib šice,Sob nice-Lib šice-Úšt k-V dlice-Št tí
Litom ice-Polepy-Hoštka-Št tí
Litom ice-Polepy-V dlice-Úšt k-Lukov
Litom ice-Roudnice n.Labem-Polepy-Lib šice-Úšt k
Litom ice-Sedlec-Št tí
Št tí-Št tí,Brocno-Št tí,Újezd
Strachaly-Sn dovice-Št tí
Št tí-Sn dovice-Sukorady-Krava e
Roudnice n.Labem-Chodouny-Litom ice
Dubá-Št tí

Oblast Ústecko – sever
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

451
452
453
456
457

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Ústí nad Labem-Chlumec-Telnice-Krásný Les
Ústí nad Labem-Libouchec-Petrovice
Ústí nad Labem-Chuderov-Velké Chvojno-Libouchec- ermná-Petrovice
Ústí nad Labem-Chuderov-Žežice-Chuderov-Ústí nad Labem
Ústí nad Labem-Povrly- eský Bukov

Oblast Vejprty – Kada
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

600
601
602
603
604

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Kada -Klášterec n.O.-Domašín-M d nec-Ková ská-Vejprty
Kada ,Tušimice-Kada -Klášterec n.O.-Perštejn-Okounov-Okounov,Kotvina
Kada ,Tušimice-Kada -Klášterec nad Oh í
Kada -Klášterec nad Oh í,Rašovice-Klášterec nad Oh í
Vejprty-Kryštofovy Hamry-Kada

Oblast P ím stská doprava Most – Litvínov
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

010
013
014
019
023
028
029
031

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Most,nádraží - Obrnice,sídlišt
Janov,kone ná - Osek,kolonie
Litvínov,Lidl - Horní Ji etín,peka ství
Most,nádraží - Korozluky,obecní ú ad
Litvínov,poliklinika - Litvínov,poliklinika
Záluží,CHEMOPETROL - Horní Ji etín,Triola
Janov,kone ná - Lom,rozc. M.Rad ice
Most,Obchodní d m PRIOR - Havra ,Nemak

Oblast P ím stská doprava Teplice
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

120
121
122
123
124
125
126
127
128

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Teplice - Dubí,Pozorka - Dubí,Mstišov - Koš any,St elná - Hrob - Mikulov - Moldava,Nové M sto - Moldava
Teplice - Modlany - Teplice - Byst any - Byst any,Úpo iny - Rtyn n.Bílinou, Velv ty
Teplice - Byst any - Byst any,Úpo iny - Rtyn n.Bílinou,Velv ty - Rtyn n.Bílinou - Žalany - Bo islav - Žim
Dubí - Dubí,Byst ice - Dubí,Pozorka - Teplice - Krupka,Bohosudov - Krupka,Un ín - Krupka,Sob chleby P estanov - Chlumec
Osek – Háj u Duchcova - Hrob - Koš any,St elná - Koš any - Teplice - Novosedlice - Dubí,Pozorka - Dubí
Teplice - Novosedlice - Dubí,Byst ice - Dubí
Teplice - Novosedlice - Dubí,Byst ice - Dubí
Osek - Háj u Duchcova - Hrob - Koš any,St elná - Koš any - Teplice - Novosedlice - Proboštov - Proboštov,P ítkov
Kladruby - Teplice,Nová Ves - Teplice - Teplice,Trnovany - Teplice,Sob druhy - Krupka,pr myslová zóna
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ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

129
132
136
137
138
139
141
142
143
144
145
146
147
148

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Proboštov - Novosedlice - Teplice - Srbice - Modlany
Hrob - Koš any,St elná - Koš any - Teplice - Novosedlice - Proboštov - Proboštov,P ítkov - Dubí,B hánky - Dubí
Hrob - Háj u Duchcova - Osek – Háj u Duchcova - Duchcov - Lahoš - Jeníkov - Újezde ek - Teplice Krupka,Bohosudov - Krupka - Krupka,Vrchoslav
Teplice - Krupka,Sob chleby - P estanov - Chlumec - Ústí n.L.
Duchcov - Zabrušany,Želénky - Zabrušany - Zabrušany,Všechlapy - Zabrušany,Straky - Teplice Krupka,pr myslová zóna
Hrob - Háj u Duchcova - Osek - Duchcov - Lahoš - Teplice - Krupka, Bohosudov - Krupka,Un ín Krupka,Sob chleby - P estanov - Chlumec
Teplice - Dubí,Pozorka - Dubí,Mstišov - Dubí - Dubí,Cínovec
Teplice - Krupka,Bohosudov - Krupka - Krupka,Fojtovice
Teplice - Byst any - Byst any,Nové Dvory - Rtyn n.Bílinou,Velv ty - Rtyn n.Bílinou - Žalany - Bo islav - Žim
Teplice - Byst any - Byst any,Úpo iny - Bžany – Kostomlaty p. Milešovkou
Teplice - Koš any - Koš any,St elná - Hrob - Mikulov - Moldava,Nové M sto - Moldava
Proboštov - Novosedlice - Teplice - Modlany,Drahkov - Modlany,Kvítkov - Modlany,Suché – Modlany,V š any –
Modlany - Srbice
Teplice - Novosedlice - Proboštov - Krupka,Vrchoslav - Krupka - Krupka,Bohosudov – Krupka,Un ín - Chlumec
Teplice - Krupka,Bohosudov - Krupka,Un ín - Chlumec

Oblast P ím stská doprava Ústí nad Labem
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

003
004
006
007
011
012
015
018
019

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Koštov-Trmice-Ústí nad Labem
Ústí nad Labem- ehlovice-Dubice
Chvalov-Stebno-Trmice-Ústí nad Labem
Trmice-Ústí nad Labem
Chlumec-Ústí nad Labem
P estanov-Chlumec-Chaba ovice-Roudníky-Ústí nad Labem
Strážky-Božt šice-Divadlo-Va ov-Dolní Zálezly
Trmice-Ústí nad Labem
Koštov-Trmice-Ústí nad Labem-Ryjice
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Seznam linek systému základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje zajiš ovaného drážní
dopravou a rozd lení do jednotlivých oblastí
Linky jsou za azeny do základních skupin linek v ástech území Ústeckého kraje - oblastí.
Seznam dopravních oblastí Ústeckého kraje, mezi které jsou rozd leny jednotlivé linky
1. regionální doprava Šluknovsko
2. regionální doprava Litom icko-Lounsko
3. p ím stská doprava Mostecko-Lounsko
4. krajská aglomera ní doprava
5. neza azené linky
Tabulka rozd lení linek do dopravních oblastí Ústeckého kraje
P i tvorb systému základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje, p i koordinaci a organizaci dopravní obslužnosti, p i
p íprav ve ejných sout ží apod. se bude vycházet z této tabulky rozd lující linky do oblastí. Na t chto linkách tedy
m že být Ústeckým krajem smluvn zajiš ován provoz ve ejné osobní drážní dopravy v závazku ve ejné služby.
Orienta ní ísla linek
Systém íslování linek v Ústeckém kraji je sestaven pro ú ely zajišt ní jednoduchého informování cestující ve ejnosti o
linkách ve ejné osobní drážní dopravy. ísla linek tvo í jednu adu a tedy v rámci kraje se na linkách regionální dopravy
za azených do základní dopravní obslužnosti ísla neopakují. ísla se mohou m nit podle dohod s okolními kraji.
Orienta ní ísla linek jednodušeji popíší dané linky a jsou proto uvedena u jednotlivých položek p iloženého seznamu
linek. Použití v provozu je plánováno na orienta ních cedulích na vozidlech, v jízdních ádech, nebo v mapách,
schématech a jiných materiálech podporujících systém ve ejné dopravy v Ústeckém kraji.
Oblast: regionální doprava Šluknovsko
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

S8
S 23
S 27
S 28

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

D ín – eská Kamenice / Rumburk
D ín – Dolní Žleb – Bad Schandau ( - Sebnitz – Rumburk po otev ení p echodu)
Mikulášovice – Panský - Rumburk / Ebersbach
Rumburk – Dolní Poustevna – Sebnitz

Oblast: regionální doprava Litom icko-Lounsko
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

S6
S 10
S 11
S 21
S 22

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Teplice – Lovosice
Litom ice – Lovosice
eská Lípa – Lovosice – Louny – Postoloprty
Roudnice n.L. – Ra in ves
Straškov – Vra any

Oblast: p ím stská doprava Mostecko-Lounsko
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

S5
S7
S 12
S 13
S 25

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Ústí n.L. – Úpo iny – Bílina / Most
D ín – Ústí nad Labem-St ekov
Most – Louny – Rakovník
Most – Postoloprty – Žatec
Most – Osek – Moldava
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Oblast: krajská aglomera ní doprava
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

RE 1
S1
S2
S 16
S 17
S 24

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

Ústí n.L. – Most – Chomutov
D ín – Ústí n.L. - Most / Chomutov
Most – Klášterec nad Oh í
Kada – Jirkov
Klášterec nad Oh í – Karlovy Vary
Ústí nad Labem - Teplice – Litvínov

Oblast: neza azené linky
ORIENTA NÍ
ÍSLO LINKY

L
S4
S 14 + RE14
S 18
S 19
S 26
S 32
S 40
R 30

NÁZEV LINKY (ORIENTA NÍ POPIS TRASY)

D ín – eská Lípa (- Liberec)
Ústí n.L. – Roudnice n.L. – Praha
Chomutov – Žatec – Lužná u Rakovníka
Podbo any – Plze (Most – Žatec – Podbo any – Plze )
Rakovník – Be ov nad Teplou
Rybništ – Varnsdorf – Liberec
Ústí n.L. – Lysá n.L.
Louny – Slaný (- Kralupy nad Vltavou)
Kolín – eská Lípa – Rumburk
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P íloha . 17 k usnesení . 78/7Z/2009

P íloha . 18 k usnesení . 79/7Z/2009

P íloha . 18 k usnesení . 79/7Z/2009

P íloha . 18 k usnesení . 79/7Z/2009

P íloha . 18 k usnesení . 79/7Z/2009

P íloha . 19 k usnesení . 80/7Z/2009

P íloha . 19 k usnesení . 80/7Z/2009

P íloha . 19 k usnesení . 80/7Z/2009

P íloha . 19 k usnesení . 80/7Z/2009

P íloha . 20 k usnesení . 81/7Z/2009

P íloha . 21 k usnesení . 82/7Z/2009

P íloha . 22 k usnesení . 83/7Z/2009

P íloha . 23 k usnesení . 84/7Z/2009

P íloha . 24 k usnesení . 85/7Z/2009

P íloha . 25 k usnesení . 86/7Z/2009

P íloha . 26 k usnesení . 87/7Z/2009

P íloha . 27 k usnesení . 88/7Z/2009

P íloha . 28 k usnesení . 89/7Z/2009

P íloha . 29 k usnesení . 128/7Z/2009

Smlouva o spolupráci p i výkupu i sm n pozemk

uzav ená dle ustanovení § 51 zák. . 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších
p edpis
Smluvní strany:
M sto Roudnice nad Labem
I :
264334
se sídlem:
Karlovo nám stí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
. ú tu:
94-3484600267/0100, Komer ní banka, a.s., expozitura Roudnice n.L.
zastoupené:
PharmDr. Josefem Bakešem, Ph.D., starostou M sta Roudnice n.L.
dále jen „M sto“
a
Ústecký kraj
I :
70892156
se sídlem:
Velká Hradební 3118, 400 01 Ústí nad Labem,
. ú tu:
882733379/0800, eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Laberm
zastoupený:
Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
dále jen „Investor“

uzav ely níže uvedeného dne, m síce a roku tuto
Smlouvu o spolupráci p i výkupu i sm n pozemk
(dále jen „Smlouva“)
I.
Ú el smlouvy
1. Investor hodlá v katastrálním území M sta realizovat stavbu obchvatu m sta Roudnice nad Labem,
konkrétn stavbu „Obchvat silnic . II/240 a . II/246 v Roudnici nad Labem“ (dále jen ,,Stavba“), na
niž bylo vydáno územní rozhodnutí Stavebním ú adem v Roudnici n.L., .j. SU/55897/2008 ze dne
18.10.2008.
2. Ú elem této Smlouvy je úprava podmínek vzájemné spolupráci M sta a Investora p i výkupu i sm n
pozemk nacházejících se v katastrálním území Roudnice nad Labem pot ebných pro realizaci této
Stavby.
II.
P edm t smlouvy
P edm tem této Smlouvy je vzájemná spolupráce M sta a Investora, p i níž Investor koupí do svého
vlastnictví pozemky, které M sto získalo výkupem i sm nou. Na tom se smluvní strany dohodly na
spole ném jednání dne 30.1.2009. Zápis z tohoto jednání tvo í p ílohu . 1 této Smlouvy.

III.
Závazky smluvních stran

1. M sto se zavazuje zajistit výkup i sm nu t ch pozemk , u kterých bude odkoupení i sm na dohodnuta
Investorem s jejich vlastníky, a následn je Investorovi prodat.
2. Investor se zavazuje, že vykoupené i sm n né pozemky nabyde do svého vlastnictví a zaplatí za n
dohodnutou cenu.

IV.
Cena a platební podmínky
1. Investor se zavazuje uhradit M stu ástku ve výši 100,- K (slovy sto korun eských) za 1 m2 každého
vykoupeného i sm n ného pozemku.
2. Pokud M sto získá pozemky bezúplatn i v p ípad pozemk , které M sto nabylo do svého vlastnictví
p ed ú inností této Smlouvy, budou tyto p evedeny na Investora bezúplatn .
V.
Doba trvání smlouvy
1. Tato Smlouva nabývá ú innosti dnem jejího podpisu ob ma smluvními stranami a platí do doby, výkupu
i sm ny všech pozemk uvedených v l. I. odst. 2.
2. Tuto Smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran ke dni v ní uvedenému, není-li uveden, ke
dni jejího podpisu.
3. Vypov dí lze ukon it Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání d vodu v t ím sí ní výpov dní lh t , která
po íná b žet 1. dne m síce následujícího po m síci, v n mž byla písemná výpov doru ena druhé
smluvní stran .
VI.
Doložky
1. Zastupitelstvo M sta Roudnice nad Labem schválilo uzav ení této smlouvy usnesením . ze dne
2. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo uzav ení této smlouvy usnesením . ze dne
VII.
Záv re ná ustanovení
1.

Tuto Smlouvu lze m nit i dopl ovat pouze po dohod smluvních stran formou písemných a
íslovaných dodatk .
2. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku.
3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve t ech stejnopisech, p i emž jeden stejnopis obdrží M sto a dva
stejnopisy obdrží Investor.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu p ed jejím podpisem p e etly, že byla uzav ena po
vzájemném projednání podle pravé a svobodné, ur it , vážn a srozumiteln projevené v le, nikoli v
tísni za nápadn nevýhodných podmínek. Autenti nost této Smlouvy potvrzují svým podpisem.
V Roudnici nad Labem dne…………….
…………………………………
PharmDr. Josef Bakeš, Ph.D.,
starosta M sta Roudnice n.L.

V Ústí nad Labem dne …………..
…………………………….
Jana Va hová,
hejtmanka Ústeckého kraje
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SMLOUVA
O VYPO ÁDÁNÍ N KTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ
STAVBY „I/27 Velemyšleves-obchvat a p emost ní Chomutovky“
která byla uzav ena níže uvedeného dne, m síce a roku,
mezi t mito smluvními stranami (ú astníky):
A/
editelství silnic a dálnic R
sídlo:
I O:
DI :
zastoupené:
zástupce ve v cech smluvních:
zástupce ve v cech technických:
nad ízený orgán:
bank. spoj. :

Na Pankráci 546/56, Praha 4, PS 145 05
65993390
CZ65993390
Ing. Renné Komínkem, editelem Správy Chomutov, se
sídlem v Chomutov , Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Ing. Renné Komínek, editel Správy Chomutov
Ing. Václav Filip, vedoucí manažer
Ministerstvo dopravy R
KB Chomutov, .ú. 199 177 640 207/0100
z izovací listina .j. 562/2-410-PRIV/2

(dále jen SD R)
a
B/
Ústecký kraj
sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I O:
70892156
zastoupený:
Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
zástupce ve v cech smluvních:
Anna Elischerová, odd lení pozemních komunikací
Krajského ú adu Ústeckého kraje
zástupce ve v cech technických:
Ing. Petr Michálek, vedoucí odd lení pozemních
komunikací Krajského ú adu Ústeckého kraje
bank.spoj.:
.ú. 882733379/0800
eská spo itelna, pobo ka Ústí nad Labem
(dále jen Kraj)
íslo smlouvy SD R:
íslo smlouvy kraje:

I-27/Kr-Ustec/03/08
……………………….
takto:
I.
Úvodní ustanovení

1/
Konstatuje se, že SD R realizuje investi ní akci – stavbu s názvem: „I/27 Velemyšleves,
obchvat a p emost ní Chomutovky“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“).
2/
Výše uvedenou Stavbou (Dílem) se mimo jiné zasáhne do stávající komunikace a souvisejících
nemovitostí. Nemovitosti, v ásti dot ené Stavbou, bude nutné uvést zp t do provozuschopného
stavu. Konstatuje se dále, že v souvislosti se Stavbou budou, jakožto vyvolané investice, provedeny
úpravy n kterých stávajících objekt a vybudovány další stavební objekty uvedené a specifikované níže
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(dále jen spole n „Stavební objekty“). Provedení Stavebních objekt p edstavuje náhradu provozní
škody vzniklé Kraji v souvislosti s realizací Stavby. Stavební objekty budou provedeny pln v souladu
s projektovou dokumentací vypracovanou firmou SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, ze
dne 01/2007, . PD (zakázky) 06105202 (dále jen Projektová dokumentace), a v rozsahu touto
Projektovou dokumentací daném. Stavebními objekty se v této Smlouv rozumí:
SO
111
SO
801.2

V tev k ižovatky v km 0,660 – jedná se o nové napojení silnice III. t ídy na nov
budovanou silnici I/27 budoucího obchvatu
Vegeta ní úpravy silnice III. t ídy – jedná se o nutné úpravy stavbou dot ené komunikace

3/
Konstatuje se, že ohledn ur itosti vymezení a specifikace Stavebních objekt mezi nimi není
žádných pochybností.
II.
P edm t smlouvy
1/
Konstatuje se, že SD R je oprávn no zajistit provedení Stavebních objekt , blíže
specifikovaných v lánku I. této Smlouvy. Ú astníci prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této
Smlouv dojde k p edání realizovaných Stavebních objekt Kraji. Kraj s provedením Stavebních
objekt a s jejich p evzetím souhlasí.
2/
SD R zajistí p ípravu a provedení Stavebních objekt
dokumentací a na vlastní náklady.

pln

v souladu s Projektovou

3/
SD R za ú elem provedení Stavebních objekt mj. zajistí vstupní podklady pro projektovou
a investorskou p ípravu, investorské innosti pro projektovou p ípravu, projektování standardním
zp sobem, stavební povolení na p edm t Díla v etn provedení Stavebních objekt a realizaci
Stavebních objekt podle projektu stavby a za ú asti Kraje jako odborného dozoru.
4/
SD R se zavazuje p izvat Kraj k p edání Stavebních objekt od jejich zhotovitele SD R.
Kraj se zavazuje zú astnit se tohoto p edání a uplatnit p i n m své p ipomínky a námitky, které pak
budou zohledn ny v zápisu.
V zápisu budou uvedeny také všechny vady a nedod lky a zp sob, podmínky a termíny jejich
odstran ní. Nejpozd ji do 14 dn ode dne právní moci p íslušného kolauda ního rozhodnutí, na
základ n hož bude povoleno Stavební objekty užívat, p edá SD R Kraji dokumentaci jejich
skute ného provedení.
5/
Po p edání Stavebních objekt zhotovitelem a po jejich p evzetí ze strany SD R vyzve SD
R písemn Kraj k p evzetí Stavebních objekt .
6/
Kraj se tímto zavazuje k p evzetí Stavebních objekt . Kraj se zavazuje Stavební objekty, ve
stavu a v rozsahu dle dokumentace skute ného provedení, fyzicky p evzít od SD R i v p ípad , že
budou vykazovat drobné vady a nedod lky nebránící jejich uvedení do provozu specifikované v zápise
o p edání a p evzetí mezi SD R a zhotovitelem. Veškeré vady a nedod lky budou odstran ny
nejpozd ji do doby vydání kolauda ního rozhodnutí.
7/
K p evzetí Stavebních objekt je za Kraj oprávn na zásadn osoba zástupce ve v cech
technických. P i p edání Stavebních objekt bude Kraji p edána, nedošlo-li k tomu již d íve podle odst.
4/, i dokumentace jejich skute ného provedení. Ocen ní Stavebních objekt bude stanoveno a
specifikováno v p edávacím protokolu.
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8/

Kraj se zavazuje, že po p evzetí Stavebních objekt zajistí jejich následné provozování.

9/ Konstatuje se, že ohledn p edm tu Díla - Stavby zhotovitel poskytuje záruky v obvyklém rozsahu
a s obvyklou délkou záru ní doby. SD R ve smlouv se zhotovitelem poskytnutí takových záruk
zajistí. Záru ní doba na všechny Stavební objekty uvedené v l. I této Smlouvy iní 36 m síc .
10/
Kraj tímto zplnomoc uje SD R ke všem úkon m nutným k ádnému provedení Díla a
Stavebních objekt a ud luje sv j souhlas s jejich provedením v souladu s platným stavebním
povolením.
11/
Místem pln ní bude stavba s názvem “I/27 Velemyšleves-obchvat a p emost ní
Chomutovky“. Termíny zahájení a dokon ení prací budou písemn up esn ny dodate n dle
harmonogramu prací zhotovitele celého Díla, vzešlého z výb rového ízení. Tyto konkrétní termíny
budou Kraji oznámeny alespo 14 dn p ed plánovaným zahájením prací.
III.
Záv re ná ustanovení
1/
Smluvní strany jsou seznámeny a výslovn souhlasí se skute ností, aby tato smlouva byla vedena
v evidenci smluv vedené Krajem, která bude p ístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
p ístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, p edm tu smlouvy, íselné
ozna ení smlouvy a datum jejího uzav ení.
2/
Smluvní strany prohlašují, že skute nosti uvedené v této smlouv nepovažují za obchodní
tajemství a ud lují svolení k jejich zp ístupn ní ve smyslu zák. . 106/1999 Sb. a zve ejn ní bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3/
4/

Tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne
usnesením .
Tato smlouva nabývá ú innosti dnem jejího podpisu mezi ob ma ú astníky.

5/
Veškeré zm ny a dopln ní této smlouvy mohou být in ny jen písemnými, datovanými,
íslovanými a ádn podepsanými dodatky.
6/
Smlouva je dána na
ty ech stranách textu a ve ty ech vyhotoveních, z nichž každý
z ú astník obdrží po dvou vyhotoveních.
V Chomutov , dne

V Ústí nad Labem, dne

________________________________
editelství silnic a dálnic R
Ing. Renné Komínek
editel Správy Chomutov

________________________________
Ústecký kraj
Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje
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SMLOUVA
O VYPO ÁDÁNÍ N KTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ
STAVBY „R6 Lubenec - Bošov“
která byla uzav ena níže uvedeného dne, m síce a roku,
mezi t mito smluvními stranami (ú astníky):
A/
editelství silnic a dálnic R
sídlo:
I O:
DI :
zastoupené:
zástupce ve v cech smluvních:
zástupce ve v cech technických:
nad ízený orgán:
bank. spoj. :

Na Pankráci 546/56, Praha 4, PS 145 05
65993390
CZ65993390
Ing. Renné Komínkem, editelem Správy Chomutov, se
sídlem v Chomutov , Kochova 3975, 430 01 Chomutov
So a Schönfelderová, obchodní odd lení
Ing. Václav Filip, vedoucí manažer
Ministerstvo dopravy R
KB Chomutov, .ú. 199 177 640 207/0100
z izovací listina .j. 562/2-410-PRIV/2

(dále jen SD R)
a
B/
Ústecký kraj
sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
I O:
70892156
zastoupený:
Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
zástupce ve v cech smluvních:
Anna Elischerová, odd lení pozemních komunikací
Krajského ú adu Ústeckého kraje
zástupce ve v cech technických:
Ing. Petr Michálek, vedoucí odd lení pozemních
komunikací Krajského ú adu Ústeckého kraje
bank.spoj.:
.ú. 882733379/0800
eská spo itelna, pobo ka Ústí nad Labem
(dále jen Kraj)
íslo smlouvy SD R:
íslo smlouvy kraje:

P/KrÚ/01/09
……………………….
takto:
I.
Úvodní ustanovení

1/
Konstatuje se, že SD R realizuje investi ní akci – stavbu s názvem: „R6 Lubenec - Bošov“
(dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“).
2/
Výše uvedenou Stavbou (Dílem) se mimo jiné zasáhne do stávající komunikace a souvisejících
nemovitostí. Nemovitosti, v ásti dot ené Stavbou, bude nutné uvést zp t do provozuschopného
stavu. Konstatuje se dále, že v souvislosti se Stavbou budou, jakožto vyvolané investice, provedeny
úpravy n kterých stávajících objekt a vybudovány další stavební objekty uvedené a specifikované níže
(dále jen spole n „Stavební objekty“). Provedení Stavebních objekt p edstavuje náhradu provozní

P íloha . 31 k usnesení . 131/7Z/2009
škody vzniklé Kraji v souvislosti s realizací Stavby. Stavební objekty budou provedeny pln v souladu
s projektovou dokumentací vypracovanou firmou SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, ze
dne 07/2005, . PD (zakázky) 0436801 (dále jen Projektová dokumentace), a v rozsahu touto
Projektovou dokumentací daném. Stavebními objekty se v této Smlouv rozumí:
SO
322
SO
414
SO
701

P eložka vodovodu pro silo Bošov – jedná se o nov budovanou p eložku pro objekt
obsluhy sila
P eložka p ípojky NN pro silo Bošov – jedná se o nové p emíst ní stávajícího vedení NN
k napájení sila
P eložka solného hospodá ství Bošov – jedná se o p emíst ní sila v etn unimobu ky a
vybudování zpevn né plochy

3/
Konstatuje se, že ohledn ur itosti vymezení a specifikace Stavebních objekt mezi nimi není
žádných pochybností.
II.
P edm t smlouvy
1/
Konstatuje se, že SD R je oprávn no zajistit provedení Stavebních objekt , blíže
specifikovaných v lánku I. této Smlouvy. Ú astníci prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této
Smlouv dojde k p edání realizovaných Stavebních objekt Kraji. Kraj s provedením Stavebních
objekt a s jejich p evzetím souhlasí.
2/
SD R zajistí p ípravu a provedení Stavebních objekt
dokumentací a na vlastní náklady.

pln

v souladu s Projektovou

3/
SD R za ú elem provedení Stavebních objekt mj. zajistí vstupní podklady pro projektovou
a investorskou p ípravu, investorské innosti pro projektovou p ípravu, projektování standardním
zp sobem, stavební povolení na p edm t Díla v etn provedení Stavebních objekt a realizaci
Stavebních objekt podle projektu stavby a za ú asti Kraje jako odborného dozoru.
4/
SD R se zavazuje p izvat Kraj k p edání Stavebních objekt od jejich zhotovitele SD R.
Kraj se zavazuje zú astnit se tohoto p edání a uplatnit p i n m své p ipomínky a námitky, které pak
budou zohledn ny v zápisu.
V zápisu budou uvedeny také všechny vady a nedod lky a zp sob, podmínky a termíny jejich
odstran ní. Nejpozd ji do 14 dn ode dne právní moci p íslušného kolauda ního rozhodnutí, na
základ n hož bude povoleno Stavební objekty užívat, p edá SD R Kraji dokumentaci jejich
skute ného provedení.
5/
Po p edání Stavebních objekt zhotovitelem a po jejich p evzetí ze strany SD R vyzve SD
R písemn Kraj k p evzetí Stavebních objekt .
6/
Kraj se tímto zavazuje k p evzetí Stavebních objekt . Kraj se zavazuje Stavební objekty, ve
stavu a v rozsahu dle dokumentace skute ného provedení, fyzicky p evzít od SD R i v p ípad , že
budou vykazovat drobné vady a nedod lky nebránící jejich uvedení do provozu specifikované v zápise
o p edání a p evzetí mezi SD R a zhotovitelem. Veškeré vady a nedod lky budou odstran ny
nejpozd ji do doby vydání kolauda ního rozhodnutí.
7/
K p evzetí Stavebních objekt je za Kraj oprávn na zásadn osoba zástupce ve v cech
technických. P i p edání Stavebních objekt bude Kraji p edána, nedošlo-li k tomu již d íve podle odst.
4/, i dokumentace jejich skute ného provedení. Ocen ní Stavebních objekt bude stanoveno a
specifikováno v p edávacím protokolu.
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8/

Kraj se zavazuje, že po p evzetí Stavebních objekt zajistí jejich následné provozování.

9/ Konstatuje se, že ohledn p edm tu Díla - Stavby zhotovitel poskytuje záruky v obvyklém rozsahu
a s obvyklou délkou záru ní doby. SD R ve smlouv se zhotovitelem poskytnutí takových záruk
zajistí. Záru ní doba na všechny Stavební objekty uvedené v l. I této Smlouvy iní 36 m síc .
10/
Kraj tímto zplnomoc uje SD R ke všem úkon m nutným k ádnému provedení Díla a
Stavebních objekt a ud luje sv j souhlas s jejich provedením v souladu s platným stavebním
povolením.
11/
Místem pln ní bude stavba s názvem “R6 Lubenec - Bošov“. Termíny zahájení a dokon ení
prací budou písemn up esn ny dodate n dle harmonogramu prací zhotovitele celého Díla, vzešlého
z výb rového ízení. Tyto konkrétní termíny budou Kraji oznámeny alespo 14 dn p ed plánovaným
zahájením prací.
III.
Záv re ná ustanovení
1/
Smluvní strany jsou seznámeny a výslovn souhlasí se skute ností, aby tato smlouva byla vedena
v evidenci smluv vedené Krajem, která bude p ístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
p ístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, p edm tu smlouvy, íselné
ozna ení smlouvy a datum jejího uzav ení.
2/
Smluvní strany prohlašují, že skute nosti uvedené v této smlouv nepovažují za obchodní
tajemství a ud lují svolení k jejich zp ístupn ní ve smyslu zák. . 106/1999 Sb. a zve ejn ní bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3/
4/

Tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne
usnesením .
Tato smlouva nabývá ú innosti dnem jejího podpisu mezi ob ma ú astníky.

5/
Veškeré zm ny a dopln ní této smlouvy mohou být in ny jen písemnými, datovanými,
íslovanými a ádn podepsanými dodatky.
6/
Smlouva je dána na
ty ech stranách textu a ve ty ech vyhotoveních, z nichž každý
z ú astník obdrží po dvou vyhotoveních.
V Chomutov , dne

V Ústí nad Labem, dne

________________________________
editelství silnic a dálnic R
Ing. Renné Komínek
editel Správy Chomutov

________________________________
Ústecký kraj
Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje

