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
z 8. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 21. 10. 2009 od 10:10 hodin do 13:55 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/8Z/2009
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 8. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního
období v tomto složení:
1. Ing. Rudolf Kozák (ČSSD) – předseda komise
2. PhDr. Vlastimil Doležal (ODS)
3. Jaroslav Doubrava (S.cz)
(Hlasování: 49 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 2/8Z/2009
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III.
volebního období 2008 - 2012:
1. Petra Husáka (ČSSD)
2. RSDr. Stanislava Rybáka (KSČM)
(Hlasování: 53 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/8Z/2009

1

Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program 8. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 54 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/8Z/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. 100/25Z/2008 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 89/27Z/2008 B Nakládání s majetkem
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního
období 2008 – 2012
1. Usnesení č. 39/2Z/2008 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 54/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 61/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 29/5Z/2009 C Dotační "Program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2009" – schválení dotací
5. Usnesení č. 50/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 58/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 61/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 62/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 63/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 67/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 69/5Z/2009 C Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 70/5Z/2009 C Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 71/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 72/5Z/2009 C Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 73/5Z/2009 C Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 74/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 77/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 102/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 105/5Z/2009 C Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 106/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 107/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 108/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 109/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 110/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 111/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 112/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 113/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
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28. Usnesení č. 114/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 116/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 118/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 120/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 121/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
33. Usnesení č. 122/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 9/6Z/2009 B Čerpání finančních prostředků z Havarijního fondu
Ústeckého kraje na mimořádná protipovodňová opatření v březnu 2009
35. Usnesení č. 10/6Z/2009 B Finanční příspěvek Ústeckého kraje na činnost jednotek
Sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009
36. Usnesení č. 20/6Z/2009 B Dotační program OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost:
3. výzva - návrh poskytnutí dotací
37. Usnesení č. 23/6Z/2009 D Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – žádosti o
prodloužení smluv
38. Usnesení č. 25/6Z/2009 C-01 Návrh na poskytnutí dotací z Programu poskytování
podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2008 až 2009
39. Usnesení č. 26/6Z/2009 C-01 Návrh na poskytnutí dotací pro rok 2009 z Programu
rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období
let 2009 – 2012
40. Usnesení č. 29/6Z/2009 B Změna závazného ukazatele v usnesení Zastupitelstva ÚK
č. 29/5Z/2009 Dotační "Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2009" – schválení dotací
41. Usnesení č. 33/6Z/2009 B Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných krajem
42. Usnesení č. 41/6Z/2009 C Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009
43. Usnesení č. 51/6Z/2009 B Nakládání s majetkem
44. Usnesení č. 53/6Z/2009 B Nakládání s majetkem
45. Usnesení č. 54/6Z/2009 B Nakládání s majetkem
46. Usnesení č. 58/6Z/2009 B Nakládání s majetkem
47. Usnesení č. 65/6Z/2009 B Nakládání s majetkem
48. Usnesení č. 70/6Z/2009 B Nakládání s majetkem
49. Usnesení č. 72/6Z/2009 B Nakládání s majetkem
50. Usnesení č. 10/7Z/2009 C Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
51. Usnesení č. 16/7Z/2009 B Žádost města Bíliny o prodloužení termínu dostavby
bezbariérové lávky přes řeku Bílinu a silnici I/13 pro pěší u nádraží ČD v Bílině
52. Usnesení č. 23/7Z/2009 C Projednání žádosti Ing. Tomáše Dvořáka o pozastavení
výkonu usnesení zastupitelstva, prošetření a nápravu
53. Usnesení č. 29/7Z/2009 C Rozvojový program S-P-O-R-T v roce 2009 - 2. výzva
54. Usnesení č. 31/7Z/2009 B Dotační program „Sport a volný čas 2010“
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 50/16Z/2006 C Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.08.2010
2. Usnesení č. 61/20Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.08.2010
3. Usnesení č. 28/6Z/2009 D Vypořádání vzájemných povinností mezi Ústeckým krajem
a firmou Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o. po odchodu z SPZ Triangle na
30.11.2009
4. Usnesení č. 69/6Z/2009 B Nakládání s majetkem na 30.06.2010
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(Hlasování: 53 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/8Z/2009
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 6.8. 2009 do 30.9. 2009.
(Hlasování: 53 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/8Z/2009
Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(Hlasování: 52 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/8Z/2009
Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a výborů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje ve
výši dle přílohy předloženého materiálu.
B) ukládá
Ing. Jaroslavu Pikalovi, vedoucímu odboru kanceláře ředitele a zástupci ředitele
KÚÚK, zabezpečit poskytování odměn schválených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: trvale
(Hlasování: 53 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/8Z/2009
Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
poskytnutí věcných darů dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v níže uvedeném rozsahu, pro činnost složek
Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle upravené přílohy č. 1 tohoto
usnesení .

B)

ukládá
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Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zástupci ředitele
Krajského úřadu a bezpečnostnímu řediteli, předložit darovací smlouvy, jehož
předmětem je darování movitého majetku dle upravené přílohy č. 1 tohoto usnesení, k
podpisu hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 12. 2009

(Hlasování: 55 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/8Z/2009
Volba přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) v o l í
do funkce přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem tuto kandidátku:
Naděžda Parýzková, nar. 6. 1. 1947, bytem Pohraniční 1219/21, Děčín I.
B) u k l á d á
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí
nad Labem o volbě přísedících dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 4. 11. 2009
(Hlasování: 55 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/8Z/2009
Zajištění bonity „Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předložené informace o přípravě projektu „Terezín – projekt oživení historických
památek“ a o nutnosti zajistit bonitu sdružení v souvislosti s případným vrácením
dotace nebo její části.
B)

schvaluje
1. dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, změnu stanov zájmového sdružení právnických osob
„Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob“ dle přílohy č. 2 k
tomuto usnesení.
2. dle § 36 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, Prohlášení zakladatelů a členů zájmového sdružení
právnických osob „Terezín–město změny, zájmové sdružení právnických osob“ dle
přílohy č. 3 k tomuto usnesení, za účelem zajištění bonity sdružení v souvislosti s
podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu
na projekt „Terezín – projekt oživení historických památek“.

C)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, zajistit změnu stanov a podepsání
prohlášení dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 27. 10. 2009

(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 11/8Z/2009
Poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj – uzavření smlouvy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby
„Poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj“
2 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 1 na plnění veřejné zakázky na služby
„Poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj“
3 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby
„Poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj“,
B) r o z h o d u j e
dle § 36 písm. odst. 1 písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve
znění pozdějších předpisů
1. a dle § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na
služby „Poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj“ uchazeče,
Česká spořitelna a.s., se sídlem v Praze, Budějovická 1912, PSČ 140 00, IČ
45244782, za těchto podmínek, uvedených v nabídce:
- fixní úročení
- celková nabídková cena 5,21 % p.a.: tj. 129 917 428,33 Kč dle modelového
výpočtu
- výše úroků z prodlení: 0,01 %
2. o uzavření Smlouvy o úvěru dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s vybraným
uchazečem Česká spořitelna a.s. se sídlem v Praze, Budějovická 1912, PSČ 140 00,
IČ 45244782,
C) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavření Smlouvy o úvěru dle bodu B)2.
tohoto usnesení
Termín: 30. 11. 2009.
(Hlasování: 51 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/8Z/2009
Problematika úhrady regulačních poplatků dle zákona č. 48/1997 Sb.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o realizaci usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/4Z/2009
ze dne 25. 3. 2009,
B) schvaluje
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přehled poskytnutých plnění a seznam občanů Ústeckého kraje v jejichž prospěch byla
plnění provedena (za měsíce srpen a září 2009) na základě veřejného příslibu dle
usnesení Zastupitelstva Ústeckého ze dne 25. 3. 2009.
(Hlasování: 38 – 0 – 12)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/8Z/2009
Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2010 – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
o vyhlášení dotačního programu Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2010
v souladu s přílohou č. 5 tohoto usnesení.

B)

schvaluje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu
Ústeckého kraje pro dotační program uvedený v bodě A) tohoto usnesení ve znění:
a) Článek IV., bod 1b), první odstavec:
Žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, který je občanským sdružením,
humanitární organizací či jinou právnickou nebo fyzickou osobou působící na
území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory
rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových
aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí s výjimkou
právnických osob jejichž zřizovatelem je Česká republika a Ústecký kraj a který
splňuje kritéria vhodnosti.
b) Článek VIII, bod 7):
Maximální výše dotace je 90% z celkových nákladů projektu.

C)

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
1. zajistit zveřejnění dotačního programu Podpora vybraných služeb zdravotní péče
2010 v souladu se Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu
Ústeckého kraje.
Termín: 5. 11. 2009
2. předložit Komisi zdravotní Rady Ústeckého kraje vyhodnocení žádostí o dotaci
v programu Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2010 včetně návrhu na
dotace jednotlivým žadatelům.
Termín: 15. 3. 2010

(Hlasování: 53 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/8Z/2009
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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1. 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: Město Meziboří
IČ: 266086
sídlo: nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 22 000 Kč
název projektu (akce): Setkání seniorů s představiteli města
2. 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: Pilotklub Chomutov, o.s.
IČ: 22727094
sídlo: Pesvice 80, 431 11, Jirkov
výše dotace: 1 250 000 Kč
název projektu (akce): Zpevnění plochy kolem nového hangáru
3. 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: ROXY II, a.s.
IČ: 25422626
sídlo: Oldřichova 106/49
výše dotace: 150 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Adventní setkání v Jimlíně
4. 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: Město Meziboří
IČ: 266086
sídlo: nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 8 000 Kč
název projektu (akce): Nezůstávej sám „Stonožka“
5. 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: Město Meziboří
IČ: 266086
sídlo: nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 15 000 Kč
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název projektu (akce): Mezinárodní volejbalový turnaj „O obecní palici
starosty města“ – 10. ročník
6. 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 Radonice
IČ: 262111
sídlo: Náměstí 1, 431 55 Radonice
výše dotace: 250 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Výměna oken a dveří ve sportovní hale v Radonicích
7. 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: T.J. Lovochemie Lovosice
IČ: 18380468
sídlo: U Stadionu 1022, 410 02 Lovosice
výše dotace: 10 000 Kč
název projektu (akce): Mistrovství ČR v simulované zvukové střelbě
zrakově postižených
8. 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: Město Meziboří
IČ: 266086
sídlo: nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 24 000 Kč
název projektu (akce): ADVENT 2009
9. 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: Statutární město Ústí nad Labem pro Městský obvod Střekov
IČ: 81531
sídlo: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba vyhlídkové věže – Lesopark Malé Sedlo
10. 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: Město Bílina
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IČ: 266230
sídlo: Břežánská 50/4, Bílina
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Belinensis 2009 – městské kulturní slavnosti
11. 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: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 81531
sídlo: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
výše dotace: 5 800 000 Kč
název projektu (akce): Zimní stadion v Ústí nad Labem – stavební úpravy a
opravy – DOKONČENÍ – II. etapa
12. 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: 1. Krušnohorské rybářské občanské sdružení
IČ: 47797584
sídlo: Sukova 6/2580, 4300 03 Chomutov
výše dotace: 5 890 000 Kč
název projektu (akce): Oplocení rybníka s výstavbou sádek, klubovny,
přístupové cesty a opravy přepadu.
13. 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: Město Jirkov
IČ: 261904
sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
výše dotace: 100 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Poznáváme Ústecký kraj – zájezd seniorů do Porty
Bohemica
14. 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: Město Duchcov
IČ: 266299
sídlo: nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
výše dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy 90. výročí založení Gymnázia Duchcov
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15. 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: Dream Production MP, s.r.o.
IČ: 25487787
sídlo: Hrnčířská 10/1, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Vinobraní Litoměřice – Ostrovní festival
16. 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 Meziboří
IČ: 266086
sídlo: nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Oprava a výměna části veřejného osvětlení
17. 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 Meziboří
IČ: 266086
sídlo: nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 800 000 Kč
název projektu (akce):
Oprava výtluků a starých překopů místních
komunikací
18. 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 Povrly
IČ: 266931
sídlo: Mírová 165/7, 403 32 Povrly
výše dotace: 875 000 Kč
název projektu (akce): Zakoupení repasovaného vozu T815 Cas 32 speciál
19. 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: HC Děčín
IČ: 69387605
sídlo: Oblouková 638/21
výše dotace: 50 000 Kč
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název projektu (akce): Vybavení ošetřovny na zimním stadionu v Děčíně
20. 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 Vysoká Pec
IČ: 262242
sídlo: Julia Fučíka 46, 431 59 Vysoká Pec
výše dotace: 308 000 Kč
název projektu (akce): Vybavení kulturně-sportovního sálu ve Vysoké Peci a
divadelní představení
21. 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 Staňkovice
IČ: 44224869
sídlo: Staňkovice 44
výše dotace: 90 000 Kč
název projektu (akce): Oprava a nátěr rámu okna památkově chráněné kaple,
vyplnění vitráží
22. 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: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
IČ: 70886300
sídlo: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 13 500 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba požární stanice Lovosice
23. 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 Zbrašín
IČ: 556491
sídlo: Zbrašín 23, 440 01 Louny
výše dotace: 3 124 900 Kč
název projektu (akce): Zbrašín – rekonstrukce VO a MR
24. 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 Tisá
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IČ: 267082
sídlo: Tisá 205, 403 36
výše dotace: 567 000 Kč
název projektu (akce): Oprava nádrže na požárním vozidle T138
25. 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: Statutární město Ústí nad Labem pro Městský obvod Severní Terasa
IČ: 81531
sídlo: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
výše dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Den Severní Terasy spojený s módní přehlídkou
26. 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 Brodec
IČ: 831 778
sídlo: Brodec 36, 440 01 Louny
výše dotace: 318 000 Kč
název projektu (akce): Vodovod Líšťany - Brodec
27. 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: MŠ Hvězdička, Malé Březno, příspěvková organizace
IČ: 72742917
sídlo: Malé Březno 42, 400 02 Ústí nad Labem
výše dotace: 90 000 Kč
název projektu (akce): Pomoc při pořízení vybavení tříd a kuchyně
vyplavené kontaminovanými fekáliemi 17. a 18. 7. 2009
28. 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: Lenešický okrašlovací spolek, o.s.
IČ: 22728261
sídlo: Nová 219, 439 23 Lenešice
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Obnova kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích – I.
etapa
29. 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:
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žadatel: Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
IČ: 556203
sídlo: U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice
výše dotace: 809 000 Kč
název projektu (akce): Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením
30. 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 Koštice
IČ: 265055
sídlo: Koštice 26, 439 21 Koštice
výše dotace: 1 200 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba chodníku v obci Vojnice
31. 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 Dobříň
IČ: 526461
sídlo: K Přívozu 55, 413 01 Roudnice nad Labem
výše dotace: 3 128 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce ulice Labská + povodňové sjezdy
32. 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: Městys Slavětín
IČ: 265497
sídlo: Na Městečku 50, 439 09 Slavětín
výše dotace: 900 000 Kč
název projektu (akce): Veřejné osvětlení a rozhlas ve Slavětíně
33. 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 Obrnice
IČ: 266116
sídlo: Mírová 70, 435 21 Obrnice
výše dotace: 1 158 700 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce veřejného osvětlení – staré Obrnice
34. 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:
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žadatel: Obec Zálužice
IČ: 47786647
sídlo: Zálužice 22, 438 01 Žatec
výše dotace: 6 186 000 Kč
název projektu (akce): Vodovod Stekník
35. 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 Libkovice pod Řípem
IČ: 263915
sídlo: Libkovice pod Řípem 181, 413 01 Roudnice nad Labem
výše dotace: 735 000 Kč
název projektu (akce): Místní komunikace a opěrná zeď
36. 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: nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy 90. výročí založení Střední průmyslové školy v
Duchcově

(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/8Z/2009
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.10
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.10, 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 a
místních částech Bořislav v části Bílka, Holedeč v částech Holedeček, Veletice a
Stránky a změnu koncepce zásobování pitnou vodou v obci Bořislav v místní části Bílka
dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.
(Hlasování: 52 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/8Z/2009
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.11
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
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změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.11, 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
Černiv, Lišany a Údlice v místní části Přečaply dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.
(Hlasování: 51 – 0 – 0)
návrh byl přijat
Usnesení č. 17/8Z/2009
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ uzavření dodatku ke smlouvě již
přiznané dotace takto:
− Ke smlouvě č. 278/2009, uzavřené s obcí Martiněves, dodatek č. 1 – podle přílohy
č. 8 tohoto usnesení
B) schvaluje
podle § 36 odst. 1 písm. c) a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace pro subjekt a projekt:
− MILEŠOVKA, obecně prospěšná společnost, IČO: 25027336
Sídlo: Myslivečkova 41, 400 01 Ústí nad Labem
Projekt: realizace stavby „ČOV Milešovka“
Výše dotace: 1 000 000 Kč – 47% z celkových nákladů projektu
Závazný ukazatel – termín ukončení realizace projektu: 31.10.2010
Závazný technický ukazatel: protokol o předání a převzetí stavby
(Hlasování: 52 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/8Z/2009
Dodatek ke smlouvám „Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém
kraji na roky 2008 až 2009“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zmenšením rozsahu provedených prací na poměrnou část odpovídající výši podpory
poskytnuté usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2009 ze dne 24.6.2009
oproti rozsahu prací uvedenému v žádostech o poskytnutí podpory v rámci „Programu
poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2008 až 2009“,
na základě kterých bylo rozhodnuto o uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace
s těmito subjekty:
Obec Hora Svatého Šebestiána, 431 82 Hora Svatého Šebestiána, IČ 00261866
Město Jirkov, Náměstí Dr. Edv. Beneše 1, 431 11 Jirkov, IČ 00261904
Město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ 261891
Obec Křimov, Křimov 37, 430 01 Chomutov, IČ 00261971
Lesy Jezeří, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov, IČ 25029967
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Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Kryštofovy Hamry, IČ
0075566
B)

rozhoduje
v souladu s ustanovením § 36 odstavec 1 písmeno c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření „Dodatků ke smlouvám o
poskytnutí neinvestiční dotace“ v souladu se vzorem dle přílohy č.9 tohoto usnesení se
subjekty uvedenými pod bodem A tohoto usnesení.

C) ukládá
Ing. Taťáně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
1. zajistit administraci uzavřených dodatků ke smlouvám
2. předložit schválené dodatky hejtmance Ústeckého kraje k podpisu
Termín: 30. 11. 2009
3. zajistit kontrolu plnění předmětu smluv v souladu se smluvními podmínkami
Termín: Průběžně do schválení závěrečného vyhodnocení projektů
(Hlasování: 49 – 1 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/8Z/2009
Předložení Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na
období 2010 – 2013 k vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na období 2010
– 2013 dle přílohy č.10 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Taťáně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství zajistit
vyhlášení schváleného „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích
v Ústeckém kraji na období 2010 – 2013“.
Termín: 31. 12. 2009
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/8Z/2009
Vypořádání vzájemných povinností mezi Ústeckým krajem a firmou Hitachi Home
Electronics (Czech), s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
přednesenou informaci o stavu projednávání zastřešující dohody o vypořádání
vzájemných povinností mezi Ústeckým krajem a firmou Hitachi Home Electronics
(Czech), s.r.o. jejíž uzavření bylo uloženo usnesením 28/6Z/2009
B) schvaluje
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záměr prodeje pozemků zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Ústecký kraj, pracoviště Žatec pod p.p.č. 337/11, 337/46, 337/48, 337/49,
337/50, 337/62, 337/64, 337/67 a st. p. č. 159, vše v katastrálním území Minice,
pokud je Ústecký kraj v budoucnu získá do svého vlastnictví, a to dle podmínek
uvedených v příloze tohoto materiálu - Zásady budoucí smlouvy o smlouvě kupní
uzavřené mezi Ústeckým krajem a Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o.
C) ukládá
radě kraje uzavřít se společností Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o. smlouvu o
budoucí kupní smlouvě na základě rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2009

(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/8Z/2009
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 1415/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

Programu

A) schvaluje
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1415/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci
„Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – 2008“, dle
přílohy tohoto materiálu.
B) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě č.
1415/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy tohoto materiálu.
Termín: 30. 11. 2009
(Hlasování: 48 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/8Z/2009
Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2010 –
vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
o vyhlášení dotačního programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na
podporu rodiny 2010 v souladu s přílohou č. 11 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
1. zajistit zveřejnění dotačního programu Podpora sociálních služeb a aktivit
zaměřených na podporu rodiny 2010 v souladu se Zásadami pro poskytování
finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.
Termín: 5. 11. 2009
2. předložit Komisi sociální Rady Ústeckého kraje vyhodnocení žádostí o dotaci
v programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2010
včetně návrhu na dotace jednotlivým žadatelům.
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Termín: 15. 3. 2010
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/8Z/2009
Sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o sloučení příspěvkových organizací
Ústeckého kraje v oblasti sociální:
příspěvkové organizace
název: Ústav sociální péče Česká Kamenice, příspěvková organizace
sídlo: U kaple 494, Česká Kamenice, PSČ 407 21
IČ:
47274557
s příspěvkovou organizací
název:
sídlo:
IČ:

Ústav sociální péče Stará Oleška, příspěvková organizace
Stará Oleška , čp. 131, PSČ: 407 42
47274522

a to dnem 1. 1. 2010
Majetek, práva a závazky zanikající organizace Ústav sociální péče Česká Kamenice,
příspěvková organizace, přecházejí na přejímající příspěvkovou organizaci Ústav sociální
péče Stará Oleška, příspěvková organizace.
(Hlasování: 51 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/8Z/2009
Školní statek, Kadaň, Jezerka, příspěvková organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
v souladu s ust. § 27 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o sloučení:
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
název: Školní statek, Kadaň, Jezerka, příspěvková organizace,
sídlo: Kadaň, Jezerka, PSČ: 432
IČ: 00081680
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, PSČ: 400 01
IČ: 00 829 048
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a to dnem 1. ledna 2010.
B)

souhlasí
s výmazem školského zařízení - Školní statek, Kadaň, Jezerka, příspěvková organizace
z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. ledna 2010.
Majetek, práva a závazky Školního statku, Kadaň, Jezerka, příspěvkové organizace
přecházejí na přejímací Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci.

C)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2009

(Hlasování: 47 – 2 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/8Z/2009
Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných krajem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
v souladu s ust. § 27 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o sloučení:
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
název: Střední škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006,
příspěvková organizace
sídlo: Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, PSČ 400 01
IČ: 18 385 079
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
název: Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace
sídlo: Ústí nad Labem, Čelakovského 5, PSČ 400 07
IČ: 18 385 061
a to dnem 1. září 2010.
Majetek, práva a závazky Střední školy technické, Ústí nad Labem, U Panského dvora
1006, příspěvková organizace přecházejí na přejímací Integrovanou střední školu
stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace. Název právnické
osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Střední škola
stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace.

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2010

(Hlasování: 46 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/8Z/2009
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Rozvojový program S-P-O-R-T v roce 2009 – 2. výzva – schválení příspěvku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d l o
na základě ust. § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí příspěvku sportovním organizacím
dle přílohy 12 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2009

(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/8Z/2009
Postup na vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných Ústeckým krajem a normativní
financování jejich provozních nákladů - aktualizace na roky 2010- 2015
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji. Aktualizace na roky
2010-2015 dle upravené přílohy 13 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. 2015
(Hlasování: 46 – 0 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/8Z/2009
Dotační program Podpora inovačních podnikatelských inkubátorů – schválení dotace
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 projektu
„Podnikatelské centrum Rumburk“ v rámci programu Podpora inovačních
podnikatelských inkubátorů – aktualizace žadateli:
Podnikatelské centrum Rumburk, VTP, s.r.o.,
Sázavská 914/8, 120 00 Praha 2,
IČ 27421490
ve výši 568 tis. Kč
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/8Z/2009
Rozvojové programy Ústeckého kraje - žádosti o výjimku
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. prodloužení
termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
-

Územní plán obce Světec (změna územního plánu) do 31. 12. 2010

-

Územně plánovací dokumentace Pětipsy do 31. 12. 2010

-

Územní plán obce Srbská Kamenice do 31. 12. 2010

-

Územní plán obce Radonice do 31. 12. 2010

-

Územní plán obce Hrušovany do 31. 12. 2010

-

Územní plán obce Mašťov do 31. 12. 2010

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 30/8Z/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 Mgr. Danielovi
Narwovi, Jungmannova 1741, Roztoky, PSČ 252 63 a MUDr. Tomášovi
Zahálkovi, Bezručova 4202, Chomutov, PSČ 430 03 a to:
- pozemek: část p.p.č. 1168/1 díl „a“ o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1168/1 o výměře
39279 m2 geometrickým plánem č. 527-382/2008 ze dne 12. 12. 2008),
obec Loučná pod Klínovcem, k. ú. Háj u Loučné pod Klínovcem, zapsaný na LV
č. 398 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro
Ústecký kraj za kupní cenu 6.165,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti 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) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2009

2.
Usnesení č. 31/8Z/2009
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby,
a to:
- budova: část obce Mašťov, č. p. 100, způsob využití: rod. dům, na st. p. č. 101,
- pozemek: st. p. č. 101 o výměře 446 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
obec Mašťov, k. ú. Mašťov, zapsaných na LV č. 385 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.6653/127/09
Miluše Doležalové ze dne 22. 6. 2009: 1.200.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 1.200.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 360.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská
majetková, Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, příspěvková organizace, IČ:
00829048, k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v
katastru nemovitostí.
(Hlasování: 34 – 2 – 12)

návrh byl přijat

3.
Usnesení č. 32/8Z/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
Jaroslavu a Iloně Anderlovým, bytem Chudoslavice 10, 412 01 Litoměřice, a to:
pozemek: p.p.č. 1067/2 o výměře 2581 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělen z pozemku p.p.č. 1067 o výměře 6502 m2
geometrickým plánem č. 199-99/2009 ze dne 28.5.2009)
obec Chudoslavice, k. ú. Chudoslavice, zapsané na LV č. 87 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za
kupní cenu 20 075,-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.
-

3. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů
Jaroslava a Ilony Anderlových, bytem Chudoslavice 10, 412 01 Litoměřice, a to:
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-

pozemek: p.p.č. 133/16 o výměře 584 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území

obec Chudoslavice, k. ú. Chudoslavice, zapsané na LV č. 393 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro manžele
Jaroslava a Ilonu Anderlových za kupní cenu 23 360,- Kč (40,- Kč/m2) a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci 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 smlouvy, jejichž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A)2. tohoto usnesení a nákup
(nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A)3. tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové,
hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010

4.
Usnesení č. 33/8Z/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 panu Vladimíru Pavle,
bytem Lhota pod Pannou 24, 400 02 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 200/2 o výměře 3 m2, druh pozemku: zastavěná plocha,
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 200 o výměře 3553 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
620-14/2009 ze dne 10.2.2009)
obec Velké Březno, k.ú. Velké Březno, zapsaný na LV č. 337 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní
cenu 1.460,- 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: 27. 2. 2010

5.
Usnesení č. 34/8Z/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 městem
Vejprty, se sídlem Tylova 870/6, 431 91 Vejprty, IČ: 00262170, na budoucí darování
(převod) nemovitostí, a to:
těleso krajské komunikace (bez číselného označení) na pozemku p.č. 203/2 ,
pozemek: p.p.č. 203/2 o výměře 453 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Vejprty, k.ú. Vejprty, zapsaných na LV č. 1197 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 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. 3. 2010

6.
Usnesení č. 35/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městem
Postoloprty, se sídlem Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty, IČ: 00265403, na
budoucí darování (převod) nemovitosti, a to:
části tělesa komunikace č. III/2501 v úseku od křižovatky s ulicí Palackého ke
křižovatce s ulicí Masarykova od km 10,522 do km 10,952 provozního staničení
v délce cca 0,430 km na pozemku p.č. 331/5, p.č. 221, p.č.234, p.č. 331/6 vše
v k.ú. Postoloprty (LV 10001),
obec Postoloprty, k. ú. Postoloprty
-

2. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a
městem Postoloprty, se sídlem Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty,
IČ:00265403 na budoucí přijetí daru (nabytí) nemovitostí, a to:
- části tělesa místní komunikace, úsek v délce cca 0,4689 km začínající v km
10,522 jejího provozního staničení a končící v km 10,990 nového staničení, které
je shodné s km 10,952 původního staničení (na pozemku p.č. 86/2, p.č. 422/1,
p.č.403/1, p.č.331/8 oddělených geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č.999-145/2009 ze dne 22.4.2009) vše v k.ú. Postoloprty (LV 10001),
- pozemek: p.p.č. 86/2 o výměře 4534 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 86 o výměře 12533 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 999-145/2009 ze dne 22. 4.
2009),
- pozemek: p.p.č. 422/1 o výměře 1183 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 422 o výměře 3101 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 999-145/2009 ze dne 22. 4.
2009),
- pozemek p.p.č. 403/1 o výměře 993 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 403 o výměře 1762 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 999-145/2009 ze dne 22. 4.
2009),
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-

pozemek p.p.č. 331/8 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 331/5 o výměře 2051 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 999-145/2009 ze dne 22. 4.
2009),
obec Postoloprty, k.ú. Postoloprty zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro město Postoloprty
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvy o budoucích
darovacích smlouvách, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)1,2 tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010

7.
Usnesení č. 36/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Veliká
Ves, se sídlem Podlesicích, 441 01 Podbořany, IČ: 262188, a to:
- pozemek: p.p.č. 570/3 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 570/1 o výměře 13845 m2 dle
geometrického plánu č. 284-208/2009 ze dne 12.6.2009)
obec Veliká Ves, k.ú. Veliká Ves, zapsané na LV č. 233 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 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. 3. 2010

8.
Usnesení č. 37/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městysu
Brozany nad Ohří, se sídlem Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří, IČ:
263397, a to:
-

pozemek: p.p.č. 1534/1 díl „a“ o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace (díl „a“ oddělen z pozemku p.č.
1534/1 o výměře 1510 m2 a sloučen do pozemku p.č. 1564/3 o výměře 1964
m2 dle geometrického plánu č. 554-571/2009 ze dne 23.3.2009)

-

pozemek: p.p.č. 1564/7 díl „b“ o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace (díl „b“ oddělen z pozemku p.č.
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1564/7 o výměře 1484 m2 a sloučen do pozemku p.č. 1564/3 o výměře 1964
m2 dle geometrického plánu č. 554-571/2009 ze dne 23.3.2009)
-

pozemek: p.p.č. 1536/3 o výměře 2221 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 1536/1 o výměře 12003 m2
dle geometrického plánu č. 536-151/2008 ze dne 13.11.2008)

obec Brozany nad Ohří, k. ú. Brozany nad Ohří, zapsaných na LV č. 968 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.
2. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od městyse
Brozany nad Ohří, se sídlem Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří, IČ:
263397, a to:
-

pozemek: p.p.č. 1564/7 díl „c“ o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace (díl „c“ oddělen z pozemku p.č.
1564/2 o výměře 4603 m2 a sloučen do pozemku p.č. 1564/7 o výměře 1550
m2 dle geometrického plánu č. 554-571/2009 ze dne 23.3.2009)

obec Brozany nad Ohří, k. ú. Brozany nad Ohří, zapsané na LV č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro
městys Brozany nad Ohří za kupní cenu 3 360,- Kč (40,- Kč/m2) a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci 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)1. tohoto
usnesení a kupní smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený
v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010

9.
Usnesení č. 38/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Podbořany, se sídlem Mírová 615, Podbořany, PSČ 441 17, IČ: 00265365 a to:
- pozemek: p.p.č. 1030 díl „g“ o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 1030 o výměře 5288 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace a přisloučen do p.p.č.
1190/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1205-41/2008 ze dne 21. 5.
2008)
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obec Podbořany, k.ú. Podbořany, zapsaný 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, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2010

10.
Usnesení č. 39/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a
městem Lovosice, se sídlem Školní 2, Lovosice, PSČ 410 30, IČ: 00263991 na
budoucí darování (převod) nemovitosti, a to:
- stavební objekt SO 105.1 – doprovodná komunikace, v délce 167,5 m,
kategorie P 5/30, stavba na pozemcích v k.ú. Prosmyky, pořizovací náklady
stavby 587.858,--Kč včetně DPH. Stavba vybudována v rámci stavby „II/247
přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“.
2. o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a
městem Lovosice, se sídlem Školní 2, Lovosice, PSČ 410 30, IČ: 00263991 na
budoucí darování (převod) nemovitosti, a to:
- těleso komunikace č. III/00815 v úseku od vyústění za silnicí I/15 (u Prosmyk)
až na začátek obce Mlékojedy, v celkové délce 2,475 km, stavba na pozemcích
v k.ú. Prosmyky.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvy o budoucí
darovací smlouvě, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010

11.
Usnesení č. 40/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Lovosice, se sídlem Školní 2, Lovosice, PSČ 410 30, IČ: 00263991, a to
-

pozemek: p.p.č. 950/4 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 342/23 o výměře 803 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 144-560/2007 ze dne 12. 12. 2007)
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 345 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj,
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- stavební objekt SO 111 Komunikace
- stavební objekt SO 112 Dopravní značení
- stavební objekt SO 312 Úprava kanalizace PLCL
- stavební objekt SO 461 Úprava VO PLCL
- stavební objekt SO 801 Úprava oplocení
vše umístěno na pozemcích v k.ú. Prosmyky, pořizovací náklady stavby
20,617.632,50Kč včetně DPH.
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 darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010

12.
Usnesení č. 41/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi Ústeckým
krajem a městem Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412
01, IČ: 263958 na budoucí darování nemovitostí, a to:
část stavby - „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“
- stavební objekt SO 106.1 cyklistická stezka (k.ú. Litoměřice)
- stavební objekt SO 106.2 cyklistická stezka (k.ú. Mlékojedy)
- stavební objekt SO 107.1 chodník pro pěší (k.ú. Litoměřice)
- stavební objekt SO 107.2 chodník pro pěší (k.ú. Mlékojedy)
- stavební objekt SO 406 prodloužení veřejného osvětlení - most
- stavební objekt SO 410/1 veřejné osvětlení komunikace 1.etapa
- stavební objekt SO 412 přeložka veřejného osvětlení v ul. Žernosecká
v souhrnné hodnotě cca 2,265 mil. Kč včetně DPH.
2. o uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č.
2000/2008 (BDS MAJ 8/2008) uzavřené mezi městem Litoměřice, se sídlem
Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 00263958 a Ústeckým krajem
(budoucí darování částí stavby „II/247 – Přivaděč průmyslové zóny Prosmyky, II.
část.“), kterým se:
a) rozšiřuje předmět budoucího daru, tzn. doprovodné stavební objekty
uvedené v Čl. I. bod 1) o tyto stavební objekty:
- stavební objekt SO 105.2 doprovodná komunikace (k.ú. Mlékojedy)
pořizovací náklady 11,159.568,--Kč včetně DPH
- stavební objekt SO 411.2 kamerový systém na mostě pořizovací náklady
1,460.780,--Kč včetně DPH
b) mění Čl. I. bod 3) - souhrnná hodnota předmětu budoucího daru, a to takto:
„Souhrnná hodnota předmětu budoucího daru je 14,885.348,--Kč vč. DPH“
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Dodatek č. 1, o jehož
uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové,
hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010

13.
Usnesení č. 42/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a Obcí
Výškov, se sídlem: Výškov 44, 440 01 Louny, IČ: 00265721, na budoucí darování
(převod) nemovitosti, a to:
- komunikace: chodník na levé straně mostu ev. č. 250-011 na silnici č. II/250 u obce
Výškov ze zámkové dlažby o celkové výměře 187 m2, který vede směrem ke
křižovatce silnic II/250 a II/255 a končí na začátku obce Výškov a veřejné osvětlení
na mostě (4 svítidla na stožárech výšky 9 m vč. kabeláže délky 100m) to vše
umístěno na pozemcích p.č. 686, p.č. 724/3 a p.č. 947/4,
obec Výškov, k.ú. Výškov u Počerad, zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny.

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: 29. 1. 2010

14.
Usnesení č. 43/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Háj u
Duchcova, se sídlem Háj u Duchcova, Kubátova 155, PSČ: 417 22, IČ: 00266302, a to:
- pozemek: p.p.č. 843/51 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 843/7 o výměře 18 m2 dle geometrického
plánu č. 422-6111/2006 ze dne 4.1.2007)
- pozemek: p.p.č. 843/48 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 843/9 o výměře 282 m2 dle geometrického
plánu č. 422-6111/2006 ze dne 4.1.2007)
- pozemek: p.p.č. 843/54 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 843/10 o výměře 1266 m2 dle
geometrického plánu č. 422-6111/2006 ze dne 4.1.2007)
- pozemek: p.p.č. 843/42 o výměře 188 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 843/44 o výměře 471 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
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(odděleny z pozemku p.č. 843/14 o výměře 2638 m2 dle geometrického plánu č.
422-6111/2006 ze dne 4.1.2007)
- pozemek: p.p.č. 843/39 o výměře 258 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 843/15 o výměře 266 m2 dle geometrického
plánu č. 422-6111/2006 ze dne 4.1.2007)
- pozemek: p.p.č. 843/33 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 843/37 o výměře 103 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
(odděleny z pozemku p.č. 843/18 o výměře 877 m2 dle geometrického plánu č. 4226111/2006 ze dne 4.1.2007)
- pozemek: p.p.č. 843/29 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 843/21 o výměře 85 m2 dle geometrického
plánu č. 422-6111/2006 ze dne 4.1.2007)
- pozemek: p.p.č. 843/35 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 913/1 o výměře 535 m2 druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: zeleň dle geometrického plánu č. 422-6111/2006 ze
dne 4.1.2007)
obec Háj u Duchcova, k.ú. Háj u Duchcova, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro obec Háj u Duchcova a
předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Dubí, Ruská 260, PSČ 417
03, 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: 30. 6. 2010

15.
Usnesení č. 44/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního
města Teplice, se sídlem Teplice 1, Náměstí Svobody 2/2, PSČ: 415 01, IČ: 00266621,
a to:
- pozemek: p.p.č. 1073/2 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek vznikl sloučením pozemků p.č. 1070/1 díl „c“ o výměře 58
m2 a p.č. 1071/8 m2 díl „d“ o výměře 50 m2 dle geometrického plánu č. 957251/2006 ze dne 13.3.2009)
obec Teplice, k.ú. Sobědruhy, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro statutární město Teplice a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Dubí, Ruská 260, PSČ 417 03,
IČ: 0080837.

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: 30. 9. 2010
16.
Usnesení č. 45/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Beroun, se
sídlem Husovo náměstí 68, Beroun - Centrum, PSČ 266 43, IČ: 00233129, a to:
- pozemek: p.p.č. 1280/2 o výměře 1195 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Klášterec nad Ohří, k. ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 283 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro město Beroun a předání
uvedené nemovitosti 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) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2010

17.
Usnesení č. 46/8Z/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. 8174/1 o výměře 6752 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 8174/1 o výměře 11952 m2, geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 4159-345/2007 ze dne 9. 10. 2008)
obec Varnsdorf, k.ú. Varnsdorf, 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. 22/09/UDC/BP a doložky
dle přílohy č. 14 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
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C)

zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 8174/1 o výměře 6752 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 8174/1 o výměře 11952 m2, geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 4159-345/2007 ze dne 9. 10. 2008)
obec Varnsdorf, k.ú. Varnsdorf, 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.
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

18.
Usnesení č. 47/8Z/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. 2471/1 o výměře 3557 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. 2923/2009 a doložky dle
přílohy č. 15 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. 2471/1 o výměře 3557 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
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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
19.
Usnesení č. 48/8Z/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. 765/2 o výměře 12583 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 765/3 o výměře 8224 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Evaň, k.ú. Evaň, 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. 3659/2009 a doložky dle
přílohy č. 16 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. 765/2 o výměře 12583 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 765/3 o výměře 8224 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Evaň, k.ú. Evaň, 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

20.
Usnesení č. 49/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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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. 1133/2 o výměře 1346 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velemín, k.ú. Bílý Újezd, 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. 3655/2009 a doložky dle
přílohy č. 17 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. 1133/2 o výměře 1346 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velemín, k.ú. Bílý Újezd, 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
21.
Usnesení č. 50/8Z/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. 662/3 o výměře 14867 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Keblice, k.ú. Keblice, 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.
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B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 3658/2009 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. 662/3 o výměře 14867 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Keblice, k.ú. Keblice, 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

22.
Usnesení č. 51/8Z/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. 335/5 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, 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. 3660/2009 a doložky dle
přílohy č. 19 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. 335/5 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, 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
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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
23.
Usnesení č. 52/8Z/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. 14/1 o výměře 4177 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 14/1 o výměře 7464 m2 geometrickým plánem č.
535-13/2008 ze dne 15. 7. 2008)
- pozemek: p.p.č. 461/10 o výměře 297 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Dubí, k.ú. Dubí-Pozorka, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových,
a předání uvedených nemovitostí 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. 103/09/4120 a doložky
dle přílohy č. 20 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. 14/1 o výměře 4177 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 14/1 o výměře 7464 m2 geometrickým plánem č.
535-13/2008 ze dne 15. 7. 2008)
- pozemek: p.p.č. 461/10 o výměře 297 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Dubí, k.ú. Dubí-Pozorka, 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. 1. 2010

24.
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Usnesení č. 53/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st.p.č. 351/1 o výměře 211 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití: stavba LV 360
obec Český Jiřetín, k.ú. Český Jiřetín, zapsané na LV č. 265 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most 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
za
nemovitost ve vlastnictví pana Vu Van Than, bytem Jana Žižky 1447/26, 434 01 Most,
a to:
- pozemek: p.p.č. 1391 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (oddělen z pozemku st.p.č. 197/1 o výměře 305 m2
geometrickým plánem č. 605-08151/2008 ze dne 2.12.2008)
obec Český Jiřetín, k.ú. Český Jiřetín, zapsanou na LV č. 368 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro pana Vu Van Than a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837
s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí, tj. 10 690,- Kč, bude Ústeckému kraji
panem Vu Van Than 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. 3. 2010

25.
Usnesení č. 54/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci: část PK č. 325/4 díl „a“ o výměře 7m2,
původní katastrální území Vysoké Třebušice,
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci: část PK č. 340 díl „b“ o výměře 25 m2,
původní katastrální území Vysoké Třebušice,
(geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 504-52/2009 z těchto částí pozemku
vznikl pozemek p.p.č. 561/3 o výměře 32 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha)
obec Krásný Dvůr, k.ú. Krásný Dvůr, zapsané na LV č. 267 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3,
IČ: 00080837
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za
nemovitost ve vlastnictví manželů Josefa Höniga a Nikoly Hönigové, bytem Vysoké
Třebušice 35, Krásný Dvůr, PSČ 441 01, a to:
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci: část PK st.p.č. 38 díl „b“ o výměře 33
m2, původní katastrální území Vysoké Třebušice,
(geometrickým plánem č. 502-52/2009 z tohoto pozemku vznikl pozemek p.p.č. 561/2 o
výměře 33 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití: silnice)
obec Krásný Dvůr, k.ú. Krásný Dvůr, zapsané na LV č. 195 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro SJM Josefa a Nikolu Hönigovi a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci 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 směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedená v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010

26.
Usnesení č. 55/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů
Josefa a Oldřišky Keclových, bytem: Folknáře 21, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 599/15 o výměře 98 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
obec Děčín, k.ú. Folknáře, zapsaný na LV č. 231 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Děčín za kupní cenu 3.920,-- Kč a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace.

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

27.
Usnesení č. 56/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Hrobce, zastoupenou starostou obce, se sídlem: Hrobce 14, 411 83 Hrobce, IČ:
00263664, a to:
-

pozemek: p. p. č. 688/1 o výměře 889 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (p.p.č 688/1 vznikla rozdělením p.p.č. 473/5 o výměře 2166 m2, dle
geometrického plánu pro rozdělení parcel č. 253-89/2009 ze dne 29.4.2009),
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obec Hrobce, k.ú. Hrobce, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice
pozemek: p. p. č. 587/6 o výměře 469 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: komunikace (p.p.č 587/6 vznikl rozdělením p.p.č. 587/1 o výměře 12697
m2, dle geometrického plánu pro rozdělení parcel č. 109-160/2008 ze dne 5.8.2008),
obec Hrobce, k.ú. Rohatce, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice,
-

vše za kupní cenu 54.320,-- 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 v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: 13. 12. 2009

28.
Usnesení č. 57/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a Statutárním
městem Děčín, sídlo Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ: 00261238 na
budoucí nákup (nabytí) nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 612/18 o výměře 263 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: část p.p.č. 620/3 o výměře cca 30 m2, druh pozemku: vodní plocha,
způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené
obec Děčín, k.ú. Folknáře zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín ve prospěch Statutární město Děčín za kupní cenu
50,-Kč/m2.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit budoucí kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2010

29.
Usnesení č. 58/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o výpůjčce mezi Ústeckým
krajem a společností SG Development s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Ke Štvanici
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656/3, PSČ: 186 00, IČ: 27175596, na budoucí nákup (nabytí) a výpůjčku
nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 821 o výměře 1571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Děčín, k.ú. Křešice u Děčína zapsané na LV č. 1005 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro SG Development s.r.o., za kupní cenu
392.750,-Kč. Výpůjčka pozemku se poskytuje na dobu určitou, a to ode dne podpisu
smlouvy do doby uplynutí 5 let od finančního ukončení projektu.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě a smlouvu o výpůjčce, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010

30.
Usnesení č. 59/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a společností
Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689/14, PSČ:
415 50, IČ: 49099469, na budoucí nákup (nabytí) nemovitostí, a to:
- pozemek: p.p.č. 11/1 o výměře 1000 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 11/2 o výměře 913 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 11/3 o výměře 83 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 12/2 o výměře 2624 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 6/2 o výměře cca 772 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 6/3 o výměře cca 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 6/4 o výměře cca 18 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 7/2 o výměře cca 88 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 10/1 o výměře cca 720 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 13/3 o výměře cca 145 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 14/4 o výměře cca 106 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem zapsaných na LV č. 140 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Severočeskou vodárenskou
společnost a.s., za kupní cenu 1,-Kč/m2.

B)

ukládá
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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
31.
Usnesení č. 60/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od HOPPEX
Tuchořice, družstva vlastníků, se sídlem 439 69 Tuchořice, IČ: 477 82 447, a to:
- budova: bez čp/če na st.p.č.1/2, způsob využití: garáž
- budova: bez čp/če na st.p.č.1/3, způsob využití: garáž
- budova: bez čp/če na st.p.č.1/4, způsob využití: garáž
- budova: bez čp/če na st.p.č.1/5, způsob využití: garáž
- budova: bez čp/če na st.p.č.1/6, způsob využití: garáž
- budova: bez čp/če na st.p.č.1/7, způsob využití: garáž
- budova: bez čp/če na st.p.č.1/8, způsob využití: garáž
- budova: bez čp/če na st.p.č.1/9, způsob využití: garáž
- budova: bez čp/če na st.p.č.1/10, způsob využití: garáž
- budova: bez čp/če na st.p.č.1/11, způsob využití: garáž
- budova: bez čp/če na st.p.č.1/12, způsob využití: garáž
- budova: bez čp/če na st.p.č.1/13, způsob využití: zemědělské stavení
- budova: bez čp/če na st.p.č.1/14, způsob využití: zemědělské stavení
- budova: bez čp/če na st.p.č.1/15, způsob využití: zemědělské stavení
- budova: bez čp/če na st.p.č.1/16, způsob využití: zemědělské stavení
- budova: bez čp/če na st.p.č.176, způsob využití: zemědělské stavení
- pozemek: st.p.č. 176 o výměře 78 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
obec Tuchořice, k.ú. Tuchořice, zapsaných na LV č. 332 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro HOPPEX Tuchořice, d.v.
za kupní cenu 3.600.000,- Kč a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Ústav sociální péče Tuchořice, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Tuchořice 1, 439 69 Tuchořice, IČO: 00830381.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje družstvu vlastníků
HOPPEX Tuchořice, družstvo vlastníků, se sídlem 439 69 Tuchořice, IČ: 477 82
447, a to:
- pozemek: st.p.č. 1/17 o výměře 270 m2, druh pozemku: zastavěná plocha,
způsob využití: společný dvůr (pozemek byl oddělen ze st.p.č. 1/1 o výměře
12135 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití: č.p. 1,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 271-040/2006 ze dne
8.11.2006)
obec Tuchořice, k.ú. Tuchořice, zapsané na LV č. 316 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
za kupní cenu 30.200,-Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové
organizace Ústav sociální péče Tuchořice, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Tuchořice 1, 439 69 Tuchořice, IČO: 00830381.

42

B)

ukládá
1. Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2010
2. 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. 5. 2010

32.
Usnesení č. 61/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od komanditní
společnosti Lesy JEZEŘÍ, k.s. se sídlem Jirkov, Červený Hrádek 12, PSČ 431 11, a to:
- pozemek: p.p.č. 5097 díl „b“ o výměře 33 m2, druh pozemku: lesní pozemek,
způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu, pozemek určený k plnění
funkcí lesa (pozemek byl oddělen geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č.1173-69/2008 ze dne 10.9.2008 a přisloučen do pozemku p.č. 5050/1 o výměře
5519 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice)
obec Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín, zapsaný na LV č. 930 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Lesy JEZEŔÍ, k.s. za kupní cenu 1.320,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: 28. 2. 2010

33.
Usnesení č. 62/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Horní Jiřetín,
se sídlem Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín, a to:
- pozemek: p.p.č. 5050/1 díl „h“ o výměře 5062 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 5058 díl „c“ o výměře 35 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 5071 díl „e“ o výměře 194 m², druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 5096 díl „a“ o výměře 140 m², druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice

43

-

pozemek: p.p.č. 5195/2 díl „f“ o výměře 7 m², druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: manipulační plocha
(pozemky byly odděleny geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.1173-69/2008
ze dne 10.9.2008 a přisloučeny do pozemku p.č. 5050/1 o výměře 5519 m², druh
pozemku:ostatní plocha, způsob využití: silnice)
- pozemek: p.p.č. 71/1 díl „a+d“ o výměře 889 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č.1170-66/2008 ze dne 10.9.2008 a přisloučen do pozemku
p.č. 71/1 o výměře 1038 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice)
- pozemek: p.p.č. 3300/3 o výměře 458 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek vznikl oddělením části p.č. 3300/2 o výměře 2738 m², druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č.1170-66/2008 ze dne 10.9.2008)
- pozemek: p.p.č. 4305 díl „e“ o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: manipulační plocha (pozemek byl oddělen geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č.1170-66/2008 ze dne 10.9.2008 a přisloučen do pozemku
p.č. 4290/1 o výměře 4634 m², druh pozemku:ostatní plocha, způsob využití: silnice)
- pozemek: p.p.č. 104 díl „f“ o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 5213 díl „g“ o výměře 182 m², druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň
(pozemky byly odděleny geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.1171-67/2008
ze dne 10.9.2008 a přisloučeny do pozemku p.č. 3159/1 o výměře 6846 m², druh
pozemku:ostatní plocha, způsob využití: silnice)
vše obec Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro město Horní Jiřetín za kupní cenu
280.560,- Kč 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: 28. 2. 2010

34.
Usnesení č. 63/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Duchcov, se
sídlem nám. Republiky 20/5, Duchcov, PSČ 419 01, IČ: 00266299, a to:
- pozemek: p.p.č.. 239/2 o výměře 468 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělena z p.p.č. 239 o výměře 4608 m2,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1834-27/2009 ze dne 22. 4. 2009)
- pozemek: p.p.č. 881/6 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
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- pozemek: p.p.č. 881/7 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
(obě odděleny z p.p.č. 881/3 o výměře 821 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 1835-28/2009 ze dne 22. 4. 2009)
obec Duchcov, k.ú. Duchcov, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, pro město Duchcov, za kupní cenu
23.600,--Kč (590 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. 1. 2010

35.
Usnesení č. 64/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Jitky
Jeřelové, bytem Steinhäusle 17, Winnenden, 71364, Německo, a to:
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci: PK č. 177 díl „e“ o výměře 50 m2, druh
pozemku: orná půda (oddělen z PK č. 177 o výměře 6352 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. 471 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Louny pro Jitku Jeřelovou, za kupní cenu 7.500,-- 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

36.
Usnesení č. 65/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od městyse Ročov, se
sídlem Ročov 121, 439 67, IČ: 00265446, a to:
- pozemek: p.p.č. 187/3 o výměře 746 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha (oddělen z p.p.č. 187/2 o výměře 1211 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 125,265-7/2008 ze dne 5. 3. 2008)
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-

pozemek: p.p.č. 152/3 o výměře 35 m2, druh pozemku: lesní pozemek (oddělen
z PK č. 152 o výměře 405656 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
125,265-7/2008 ze dne 5. 3. 2008)
obec Ročov, k.ú. Břínkov, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Louny, pro městys Ročov, za kupní cenu 31.240,--Kč
(781 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. 1. 2010

37.
Usnesení č. 66/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od městyse Cítoliby, se
sídlem Zeměšská 219, Cítoliby, 439 02, IČ: 00556262, a to:
- pozemek: p.p.č. 1183/2 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 1183 o výměře 686 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 551-7/2008 ze dne 7. 4. 2008)
obec Cítoliby, k.ú. Cítoliby, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Louny, pro městys Cítoliby,
za kupní cenu 4.320,--Kč (108 m2 – 40,--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, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2010

38.
Usnesení č. 67/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Kadaň, se
sídlem Mírové náměstí 1, Kadaň, 432 01, IČ: 00261912, a to:
- pozemek: p.p.č. 285/3 o výměře 754 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (vzniklý z p.p.č. 285/3 díl „b“ o výměře 192 m2, p.p.č.
207/1 díl „d“ o výměře 73 m2, p.p.č. 273/1 díl „e“ o výměře 9 m2, p.p.č. 286/1 díl
„c“ o výměře 180 m2 a p.p.č. 310/1 díl „a“ o výměře 300 m2 geometrickým plánem
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pro změnu hranic pozemku a rozdělení pozemku č. 1983-40/2008 ze dne 15. 5.
2008)
- pozemek: p.p.č. 2772/5 o výměře 225 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (vzniklý z p.p.č. 2772/1 díl „k“ o výměře 223 m2 a
p.p.č. 2335/1 díl „i“ o výměře 2 m2 geometrickým plánem pro změnu hranic
pozemku a rozdělení pozemku č. 1983-40/2008 ze dne 15. 5. 2008)
obec Kadaň, k.ú. Kadaň zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro město Kadaň, za kupní cenu 39.160,--Kč (979 m2
– 40,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.
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. 1. 2010

39.
Usnesení č. 68/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jakob Müller Česká
republika, a.s., se sídlem Královský Vrch 1999, Kadaň, PSČ 432 01, IČ: 27283488, a
to:
- pozemek: p.p.č. 3041/81 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň (oddělen z p.p.č. 3041/1 o výměře 35799 m2 geometrickým plánem
pro změnu hranice pozemku a rozdělení pozemku č. 1982-45/2008 ze dne 15. 5.
2008)
obec Kadaň, k.ú. Kadaň, zapsané na LV č. 5723 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Jakob Müller Česká republika, a.s. za kupní
cenu 12.600,--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 schválený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2010

40.
Usnesení č. 69/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Jana
Čecha, bytem Za Školou 411, Údlice, PSČ 431 41, a to:
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pozemek: p. p. č. 27/7 o výměře 114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p. p. č. 27/8 o výměře 459 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 27/9 o výměře 298 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p. p. č. 27/10 o výměře 211 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
(odděleny z p.p.č. 27/1 o výměře 263079 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku 86-3/2008 ze dne 17. 3. 2009)
obec Chbany, k.ú. Chbany, zapsaný na LV č. 20 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov pro Jana Čecha, za kupní cenu 108.200,-- 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. 1. 2010

41.
Usnesení č. 70/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od SPOLEČNOST
INVESTIČNÍHO ROZVOJE a.s., se sídlem Boženy Němcové 1689, Kadaň, PSČ 432
01, IČ: 25432451, a to:
- pozemek: p.p.č. 3041/10 o výměře 518 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
využití: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 3041/31 o výměře 87 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 3570/7 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 3570/1 o výměře 19697 m2
geometrickým plánem pro změnu hranice pozemku a rozdělení pozemku č. 198245/2008 ze dne 15. 5. 2008)
obec Kadaň, k.ú. Kadaň, zapsané na LV č. 3296 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro SPOLEČNOST INVESTIČNÍHO ROZVOJE
a.s. za kupní cenu 148.120,--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 schválený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010
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42.
Usnesení č. 71/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů
Miroslava Jaroše a Jitky Jarošové, bytem Havlíčkova 286, Hostomice, PSČ 417 52, a
to:
- pozemek: p.p.č. 283/14 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 283/13 o výměře 180 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 464-50/2008 ze dne 21. 11. 2008)
obec Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou, zapsaný na LV č. 333 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice pro SJM Miroslava a Jitku
Jarošovi, za kupní cenu 1.000,-- 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. 3. 2010

43.
Usnesení č. 72/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p., se
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ: 42196451, a to:
pozemek: p.p.č. 1270/3 o výměře 1196 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1270/4 o výměře 1855 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 19 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov pro ČR, Lesy ČR, s.p.,
-

pozemek: p.p.č. 1802/27 o výměře 268 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, zapsané na LV č. 274 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov pro ČR, Lesy
ČR, s.p., za kupní cenu 547.840,-- 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.
49

Termín: 31. 3. 2010
44.
Usnesení č. 73/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního města
Děčín, se sídlem Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly, IČ: 00261238, a
to:
pozemek: p.p.č. 2951/21 o výměře 19946 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, (pozemek 2951/21 byl oddělen z p.p.č. 2951/21 o výměře
22748 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1994-17/2009 ze dne
6.5.2009)
obec Děčín, k.ú. Děčín, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Statutární město Děčín za kupní cenu
797.840,- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 0080837.
-

B)

ukládá
uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 27. 2. 2010

45.
Usnesení č. 74/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od KS Kolbenschmidt
Czech Republic, a. s., se sídlem: Důlní 362, 400 04 Trmice, IČ: 46708952, a to:
-

pozemek: p. p. č. 1079/9 o výměře 432 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1033/2 o výměře 3237 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 632-185/2007 ze dne 2.10.2007)

obec Ústí nad Labem, k. ú. Předlice, zapsaný na LV č. 617 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro KS Kolbenschmidt
Czech Republic, a. s. za kupní cenu 17.280,- Kč a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ:
0080837.
B)

ukládá
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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: 27. 2. 2010
46.
Usnesení č. 75/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a
Římskokatolickou farností Roudnice nad Labem se sídlem Komenského 174, 413 01
Roudnice nad Labem, IČ: 46769323 dle přílohy č. 21 tohoto usnesení na budoucí
nákup (nabytí) nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 3515 o výměře cca 500 m2, pozemek je veden ve zjednodušené
evidenci
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem zapsané na LV č.2303 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice ve prospěch
Římskokatolické farnosti Roudnice nad Labem za kupní cenu 200,- 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: 27. 2. 2010

47.
Usnesení č. 76/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p., se
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ: 42196451, a to:
- pozemek ve zjednodušené evidenci PK č. 28/2 o výměře 65 m2, původní katastrální
území: Vysoké Třebušice
obec Krásný Dvůr, k.ú. Krásný Dvůr, zapsané na LV č. 22 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro ČR, Lesy ČR, s.p.,
za kupní cenu 12.222,-- 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. 3. 2010
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48.
Usnesení č. 77/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 39/12Z/2006 ze dne 21. 6. 2006.

49.
Usnesení č. 78/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
1. usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 50/16Z/2006 ze dne 8. 11. 2006
2. usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 61/20Z/2007 ze dne 27. 6. 2007.
50.
Usnesení č. 79/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/8Z/2005 ze dne 26. 10. 2005
51.
Usnesení č. 80/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 81/5Z/2009 ze dne 22. 4.
2009, a to takto:
pozemek: p.p.č. 75/33 o výměře 1560 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p.p.č. 75/11 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku GP č. 222-125/2008 ze dne 18. 8. 2008)
k.ú. Očihov, obec Očihov, zapsané na LV č. 321 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec za kupní cenu 156.000,-Kč (100,-Kč/m2) a předání
uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace
-

se ruší a nahrazuje se textem
pozemek: p.p.č. 75/33 o výměře 1560 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
k.ú. Očihov, obec Očihov, zapsané na LV č. 321 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec za kupní cenu 312.000,-Kč (200,-Kč/m2) a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
-
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52.
Usnesení č. 81/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 133/5Z/2009 ze dne 22. 4.
2009, a to tak, že usnesení bude v bodu A) doplněno takto:
Smluvní strany se dohodly na zániku všech vzájemných práv a povinností plynoucích
z předmětné smlouvy, a to ke dni uzavření tohoto dodatku.
53.
Usnesení č. 82/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 62/6Z/2009 ze dne 24. 6.
2009, a to takto:
-

část komunikace č. III/25013 ve staničení 6,647 km - 7,037 km, tj. od hranice
katastrálního území Louny až po křižovatku se silnicí III/2461
pozemek: část p.p.č 617/2 o výměře cca 10695 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území

se ruší a nahrazuje se textem
-

pozemek: část p.p.č. 617/2 o výměře cca 5158 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území

54.
Usnesení č. 83/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/3Z/2009 ze dne
28.1.2009, a to takto:
-

budova: část obce Lovosice, č.p. 97, způsob využití: bydlení na pozemku p.č. 268

se ruší a nahrazuje se
-

budova: část obce Lovosice, č.p. 97, způsob využití: bydlení na pozemku p.č. 268,
269/2, 269/3

55.
Usnesení č. 84/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
o změně v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 62/7Z/2009 bod A) 1. ze
dne 2. 9. 2009, a to takto:
-

pozemek: p.p.č. 310/1 o výměře 3558 m2

se ruší a nahrazuje se
-

pozemek: p.p.č. 310/1 o výměře 10482 m2

56.
Usnesení č. 85/8Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 46/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009, a to
tak, že následující odstavce se ruší:
6.1

6.2

6.3

6.4

6.9

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
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
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
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
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

V návaznosti na zrušení odstavců 6.1 až 6.4 bodu C) II. usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 46/7Z/2009 ze dne 2.9.2009 se přečíslují odstavce 6.5 až 6.8 na 6.1
až 6.4.
57.
Usnesení č. 86/8Z/2009
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od paní Růženy Světlé,
bytem Sebuzín 49, 403 02 Ústí nad Labem, a to:
-

pozemek: p.p.č. 24/2 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 24 o výměře 1700 m2, druh
pozemku: zahrada geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 68735/2009 ze dne 23.3.2009)

obec Ústí nad Labem, k. ú. Sebuzín, zapsané na listu vlastnictví č. 248 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Růženu Světlou pro
účely realizace projektu s názvem „Přeložka III/24721 Sebuzín“ za kupní cenu 70 000,Kč (dle znaleckého posudku) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03, IČ: 0080837.
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. 7. 2010

(Hlasování: 47 – 0 – 0) návrh byl přijat Hlasování společné pro podbody č. 1 a 3 až 57.

Usnesení č. 87/8Z/2009
Vyhodnocení činnosti výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v 1.
pololetí roku 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí a schvaluje
předložené vyhodnocení činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva
Ústeckého kraje v 1. pololetí roku 2009.
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 88/8Z/2009
Statut výboru pro národnostní menšiny ZÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Statut výboru pro národnostní menšiny ZÚK na III. volební období 2008 – 2012 dle
přílohy č. 22 tohoto usnesení.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 89/8Z/2009
Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny ZÚK a plán práce do konce roku 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů „Zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva
Ústeckého kraje a Plán práce do konce roku 2009“
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 90/8Z/2009
Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
výjimku z Čl. 10 odst. (10) Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho
výborů , kdy v rámci bodu "Diskuse " bude rozhodováno o návrhu usnesení JUDr.
Zděnka Lavičky, předsedy legislativně-právního výboru Zastupitelstva Ústeckého
kraje.
(Hlasování: 46 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 91/8Z/2009
Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Radě Ústeckého kraje zabývat se možností zřízení intoxikačních stanic na území
Ústeckého kraje.
Termín: průběžně
(Hlasování: 39 – 1 – 8) návrh byl přijat
Usnesení č. 92/8Z/2009
Diskuse členů Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Legislativně právnímu výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje dopracovat „Zásady pro
poskytování peněžitých plnění členů výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a členů
komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva“ o možnosti hradit
členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a členům komisí Rady Ústeckého kraje,
kteří nejsou členy zastupitelstva cestovní náhrady v případě, že jsou pověřeni výjezdy
mimo sídlo Ústeckého kraje, v rámci úkolů, schválených Zastupitelstvem a Radou
Ústeckého kraje
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Termín: 31. 12. 2009
(Hlasování: 37 – 0 – 8) návrh byl přijat

Seznam příloh:
příloha č. 1 k usnesení č. 8/8Z/2009 –

Dary složkám Integrovaného
systému na území Ústeckého kraje

příloha č. 2 k usnesení č. 10/8Z/2009 -

Změna stanov zájmového sdružení právnických
osob „Terezín-město změny, zájmové sdružení
právnických osob“

příloha č. 3 k usnesení č. 10/8Z/2009 -

Prohlášení zakladatelů a členů zájmového
sdružení právnických osob „Terezín-město
změny, zájmové sdružení právnických osob“

příloha č. 4 k usnesení č. 11/8Z/2009 -

Smlouva o úvěru č. 1805/09/LCD

příloha č. 5 k usnesení č. 13/8Z/2009 -

Dotační program „Podpora vybraných služeb
zdravotní péče 2010“

příloha č. 6 k usnesení č. 15/8Z/2009 -

Navrhované změny PRVKÚK č. 10

příloha č. 7 k usnesení č. 16/8Z/2009 -

Navrhované změny PRVKÚK č. 11

příloha č. 8 k usnesení č. 17/8Z/2009 -

Smlouva o poskytnutí investiční dotace

příloha č. 9 k usnesení č. 18/8Z/2009 -

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace –
dodatek č. l

příloha č. 10 k usnesení č. 19/8Z/2009 -

Program poskytování podpor na hospodaření
v lesích v Ústeckém kraji na období 2010 až 2013

příloha č. 11 k usnesení č. 22/8Z/2009 -

Dotační program „Podpora sociálních služeb a
aktivit na podporu rodiny 2010“

příloha č. 12 k usnesení č. 26/8Z/2009 -

Rozvojový program S-P-O-R-T v roce 2009 – 2.
výzva – schválení příspěvku

příloha č. 13 k usnesení č. 27/8Z/2009 -

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol
v Ústeckém kraje – aktualizace na roky 20102015

příloha č. 14 k usnesení č. 46/8Z/2009-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
22/09/UDC/BP

příloha č. 15 k usnesení č. 47/8Z/2009-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
2923/2009
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záchranného

příloha č. 16 k usnesení č. 48/8Z/2009 příloha č. 17 k usnesení č. 49/8Z/2009 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
3659/2009
Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
3655/2009

příloha č. 18 k usnesení č. 50/8Z/2009 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
3658/2009

příloha č. 19 k usnesení č. 51/8Z/2009 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
3660/2009

příloha č. 20 k usnesení č. 52/8Z/2009 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
103/09/4120

příloha č. 21 k usnesení č. 75/8Z/2009 -

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

příloha č. 22 k usnesení č. 88/8Z/2009 -

Statut výboru pro národnostní
zastupitelstva Ústeckého kraje
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menšiny

P íloha . 1 k usnesení . 8/8Z/2009

Dary složkám Integrovaného záchranného systému
na území Ústeckého kraje
1) eská republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7
I : 00007064
zastoupené plk. JUDr. Ji ím Vorálkem, editelem Krajského editelství policie
Severo eského kraje Ústí nad Labem
Po et
kus
1
Terénní automobil - NISSAN PATHFINDER 2.5D M/T (171 k)
1
Rozkládací nosítka SKED komplet
Celková cena daru iní 1.012.446,- K v etn DPH

Cena v .DPH
982.446,- K
30.000,- K

2) Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p ísp vková organizace
Sociální pé e 799/7a, 400 01 Ústí nad Labem
I : 00829013
zastoupená MUDr. Iljou Deylem, editelem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého
kraje, p ísp vkové organizace
Po et
kus
1
1
1
14
14
2
3

Cena v .DPH
Terénní sanitní vozidlo RLP VW Transporter Kombi + p ísl.
Transportní nosítka FERNO 4153 + p íslušenství
Transportní defibrilátor/ monitor LIFEPAK 12 + p íslušenství

Bunda - letecká zdravotnická záchranná služba
Kalhoty - letecká zdravotnická záchranná služba
Operátor M/L - pro výcvik záchraná
Operátor XL - pro výcvik záchraná
Horolezecké vybavení - pro výcvik záchraná

1.586.101,- K
429.460,- K
64.356,- K
33.329,36 K

Celková cena daru iní 2.113.246,36 K v etn DPH
3) Hasi ský záchranný sbor Ústeckého kraje,
Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem
I : 70886300
zastoupený plk. Ing. Jaroslavem Novotným, editelem Krajského editelství Hasi ského
záchranného sboru Ústeckého kraje
P edm t daru :
Po et
Cena v .DPH
kus
12
Rozší ení systému vyrozum ní AMDS o 12 licencí
277.032,- K
9
Nosi DrägerMan PSS 90 BII (Bodyguard II)
9
Plicní automatika PSS-P - p etlak, krátká hadice
9
Vývod pro 2. plicní automatiku PA/PSS 90
9
Držák plicní automatiky
816.526,10 K
9
Maska Panorama Nova -S-P PC EPDM - kandahár
Láhev carbon kompozit 6,9L/300bar / 4,6kg
9
v .ventilu Dräger
9
Potah na kompozitní láhev 6,9L
Celková cena daru iní 1.093.558,10 K K v etn DPH
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4) Sdružení hasi
ech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasi - kraj Ústecký
Dob tická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
I : 71173811
zastoupený Pavlem Doubravou, starostou Sdružení hasi
ech, Moravy a Slezska
Krajské sdružení hasi - kraj Ústecký
P edm t daru :
Po et
Cena v .DPH
kus
1
Pohár pro vít ze kategorie muž Mistrovství R
6.005,- K
2
Kladina 0,8 x 800 + tartanová úprava
2
Kladina 1,2 x 800 + tartanová úprava
2
Bariéra 150 x 200 + tartanová úprava
2
P ekážka okno
2
Bariéra 150 x 200 (200) nastavovací pro PS
339.296,- K
2
Bariera 0,7 x 200 CTIF nastavovací pro PS
2
Plato 200 x 200 požární útok + tartanová úprava
2
Odkládací deska pro štafetu CTIF
2
Ter e požární útok - sada
2
Elektrická signalizace k ter m CTIF
1
Dome ek pro PS
Celková cena daru iní 345.301,- K v etn DPH
5) M sto Budyn nad Oh í
Mírové nám stí 65, 411 18 Budyn nad Oh í
I : 00263427
zastoupený Ing. Petrem Medá kem CSc., starostou M sta Budyn nad Oh í
P edm t daru :
Po et
kus
1
Motorová st íka ka TOHATSU VC85BS
1
Plovoucí sací koš
Celková cena daru iní 253.172,50 K v etn DPH
6) M sto Velký Šenov
Mírové nám stí 342, 407 78 Velký Šenov
I : 00261734
zastoupený Mgr. Marcelou Bohá ovou, starostkou M sta Velký Šenov
P edm t daru :
Po et
kus
1
Motorová st íka ka TOHATSU VC85BS
1
Plovoucí sací koš
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 265.191,50 K v etn DPH
7) Obec Radonice
. p. 1, 431 55 Radonice u Kadan
I : 00262111
zastoupený V rou Vernerovou, starostkou Obce Radonice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Motorová st íka ka TOHATSU VC85BS
1
Plovoucí sací koš

Cena v .DPH
236.810,- K
16.362,50 K

Cena v .DPH
236.810,- K
16.362,50 K
12.019,- K

Cena v .DPH
236.810,- K
16.362,50 K
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1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 293.275,50 K v etn DPH
8) Obec Velké B ezno
D ínská 211, 403 23 Velké B ezno
I : 00267139
zastoupený Ing. Miroslavem Mouchou, starostou Obce Velké B ezno
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH
9) Obec H ensko
. p. 71, 407 17 H ensko
I : 00261351
zastoupený Josefem erným, starostou Obce H ensko
P edm t daru :
Po et
kus
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 12.019,- K v etn DPH
10) M sto Varnsdorf
Nám stí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 1
I : 00261718
zastoupený Ing. Josefem Polá kem, starostou M sta Varnsdorf
P edm t daru :
Po et
kus
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 12.019,- K v etn DPH
11) M sto Šluknov
nám stí Míru 1, 407 77 Šluknov
I : 00261688
zastoupený Ing. Milanem Ko ínkem, starostou M sta Šluknov
P edm t daru :
Po et
kus
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 12.019,- K v etn DPH
12) M sto Krásná Lípa
Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka
I : 00261459
zastoupený Ing. Miroslavem Mouchou, starostou M sta Krásná Lípa
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

17.255,- K
24.038,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K

Cena v .DPH
12.019,- K

Cena v .DPH
12.019,- K

Cena v .DPH
12.019,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
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13) Obec Dolní Podluží
. p. 6, 407 55, 407 55 Dolní Podluží
I : 00261271
zastoupený Josefem Pecinovským, starostou Obce Dolní Podluží
P edm t daru :
Po et
kus
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 12.019,- K v etn DPH

14) Obec Horní Podluží
. p. 2, 407 57 Horní Podluží
I : 00524221
zastoupený Karlem Kopeckým, starostou Obce Horní Podluží
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

15) Obec Vilémov
. p. 172, 407 80 Vilémov u Šluknova
I : 00261769
zastoupený Hynkem Raichartem, starostou Obce Vilémov
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

16) Obec Horní Habartice
. p. 187, 405 02 D ín 2
I : 00555932
zastoupený Miroslavem Podaným, starostou Obce Horní Habartice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH
17) Obec Hora Svatého Šebestiána
. p. 3, 431 82 Hora Svatého Šebestiána
I : 00261866
zastoupený Karlem Hejdukem, starostou Obce Hora Svatého Šebestiána
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH

Cena v .DPH
12.019,- K

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K
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18) M sto Jirkov
Nám stí Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
I : 00261904
zastoupený Radkem Štejnarem, starostou M sta Jirkov
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

19) Obec Ková ská
Nám stí J. Švermy 64, 431 86 Ková ská
I : 00261947
zastoupený Alenou Kepi kovou, starostkou Obce Ková ská
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

20) Obec Kryštofovy Hamry
. p. 64, 431 91 Vejprty
I : 00075566
zastoupený Františkem Henzlem, starostou Obce Kryštofovy Hamry
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 24.038,- K v etn DPH

21) M sto Maš ov
Nám stí 80, 431 55 Maš ov
I : 00262021
zastoupený Josefem Sluné kem , starostou M sta Maš ov
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH
22) Obec ernovice
. p.80, 430 01 Chomutov 1
I : 00261831
zastoupený Milanem Beranem, starostou Obce ernovice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
24.038,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
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23) Obec Spo ice
Lipová 201, 431 01 Spo ice
I : 00262137
zastoupený Josefem Ješetickým, starostou Obce Spo ice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

24) M sto Vejprty
Tylova 870/ 6, 431 91 Vejprty
I : 00262137
zastoupený Jitkou Gavdunovou, starostkou M sta Vejprty
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH
25) Obec B ezno
Radni ní 97, 431 45 B ezno u Chomutova
I : 00261823
zastoupený Zde kem Valentou, starostou Obce B ezno
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

26) M sto Bohušovice nad Oh í
Husovo nám stí 42, 411 56 Bohušovice nad Oh í
I : 00263362
zastoupený Ivo Hynlem, starostou M sta Bohušovice nad Oh í
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 24.038,- K v etn DPH
27) Obec Klapý
. p. 200, 411 16 Klapý
I : 00263796
zastoupený Mgr. Irenou Komárkovou, starostkou Obce Klapý
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 24.038,- K v etn DPH

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
24.038,- K

Cena v .DPH
24.038,- K
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28) Obec Lib šice
. p. 6, 411 46 Lib šice u Litom ic
I : 00263893
zastoupený Alenou Knobovou, starostkou Obce Lib šice
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 24.038,- K v etn DPH

29) Obec Vrbice
Hlavní 47, 411 64 Vrbice u Roudnice nad Labem
I : 00264652
zastoupený Vlastimilem Miklem, starostou Obce Vrbice
P edm t daru :
Po et
kus
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 24.038,- K v etn DPH

30) M sto Duchcov
Nám stí Republiky 5, 419 01 Duchcov
I : 00266299
zastoupený Petrem K ourkem, starostou M sta Duchcov
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

31) M sto Bílina
B ežánská 50/4, 418 31 Bílina
I : 00266230
zastoupený Josefem Horá kem, starostou M sta Bílina
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 41.293,- K v etn DPH
32) Obec Byst any
Pražská 32, 417 61 Byst any
I : 00266256
zastoupený Ivanem Vinickým, starostou Obce Byst any
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 41.293,- K v etn DPH

Cena v .DPH
24.038,- K

Cena v .DPH
24.038,- K

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
24.038,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
24.038,- K
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33) M stys Hostomice
Mlýnská 158, 417 52 Hostomice nad Bílinou
I : 00266311
zastoupený Hanou Haklovou, starostkou M styse Hostomice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH
34) Obec M runice
.p. 67, 418 04 Bílina 4
I : 00266477
zastoupený Bc. Jitkou Novou, starostkou Obce M runice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH
35) M sto Hrob
U Radnice 234, 417 04 Hrob
I : 00266337
zastoupený Janem Zelenkou, starostou M sta Hrob
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K

36) Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
I : 00266396
zastoupený Mgr. Evou Krejskovou, starostkou Obce Kostomlaty pod Milešovkou
P edm t daru :
Po et
Cena v .DPH
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
17.255,- K
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH
37) M sto Koš any
Teplická 297, 417 23 Koš any u Teplic
I : 00266400
zastoupený Františkem Vohá kou, starostou M sta Koš any
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 41.293,- K v etn DPH

Cena v .DPH
17.255,- K
24.038,- K
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38) Obec Moldava
. p. 108, 417 81 Moldava v Krušných horách
I : 00266507
zastoupený Jaroslavem Pokem, starostou Obce Moldava
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH
39) Obec Proboštov
Nám stí Svobody 700, 417 12 Proboštov u Teplic
I : 00266566
zastoupený Alenou Antošovou, starostkou Obce Proboštov
P edm t daru :
Po et
kus
2
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 34.510,- K v etn DPH
40) M sto Osek
Zahradní 246, 417 05 Osek u Duchcova
I : 00266558
zastoupený Ing. Ji ím Hlinkou, starostou M sta Osek
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH
41) Obec Srbice
. p. 22, 415 01 Teplice 1
I : 00266591
zastoupený Milanem Zykou, starostou Obce Srbice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH
42) Obec Zabrušany
. p. 1, 417 71 Zabrušany
I : 00266647
zastoupený Vlastou Michálkovou, starostkou Obce Zabrušany
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K

Cena v .DPH
34.510,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
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43) Obec Žalany
Pražská 93, 417 63 Žalany
I : 00266655
zastoupený Blankou Rojkovou, starostkou Obce Žalany
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH
44) Obec Chlumec
Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem
I : 00391387
zastoupený Romanem Hanuschem, starostou Obce Chlumec
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH

45) Obec Chuderov
. p. 63, 400 02 Ústí nad Labem 2
I : 00266809
zastoupený Janem Novotným, starostou Obce Chuderov
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

46) Obec Libouchec
. p. 211, 403 35 Libouchec
I : 00266833
zastoupený Ing. Ji ím Št rbou, starostou Obce Libouchec
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH
47) Obec Male ov
. p. 36, 403 27 Male ov u Ústí nad Labem
I : 00266884
zastoupený Antonínem Marešem, starostou Obce Male ov
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
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48) Obec Petrovice
. p. 529, 403 37 Petrovice u Ústí nad Labem
I : 00266922
zastoupený Zde kem Kutinou, starostou Obce Petrovice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH

49) Obec Povrly
Mírová 165, 403 32 Povrly
I : 00266931
zastoupený Ji ím Schickem, starostou Obce Povrly
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

50) Obec ehlovice
. p. 1, 403 13 ehlovice
I : 00266981
zastoupený Josefem Machá kem, starostou Obce ehlovice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

51) Obec Telnice
. p. 77, 403 38 Telnice u Ústí nad Labem
I : 00267074
zastoupený Jaroslavem Doubravou, starostou Obce Telnice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH
52) Obec Tisá
. p. 205, 403 36 Tisá
I : 00267082
zastoupený Mgr. Martinou Šimá ovou, starostkou Obce Tisá
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
17.255,- K

P íloha . 1 k usnesení . 8/8Z/2009
53) M stský obvod Nešt mice
U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem 16
I : 00502081
zastoupený Lianou Wagnerovou, starostkou M stského obvodu Nešt mice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

54) Obec ern ice
Jiráskova 223, 439 01 ern ice
I : 00556271
zastoupený Janem Ogieglem, starostou Obce ern ice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH

55) Obec Domoušice
. p. 107, 439 68 Domoušice
I : 00264903
zastoupený Zde kem Kutnerem, starostou Obce Domoušice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

56) Obec H ivice
. p. 24, 439 65 H ivice
I : 00264971
zastoupený Josefem Hajmem, starostou Obce H ivice
P edm t daru :
Po et
kus
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 12.019,- K v etn DPH
57) Obec Koštice
Na Vinici 26, 439 21 Koštice nad Oh í
I : 00265055
zastoupený Jaroslavem Vlasákem, starostou Obce Koštice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
12.019,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
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58) Obec Krásný Dv r
. p. 117, 439 72 Krásný Dv r
I : 00265071
zastoupený Mgr. Františkem Kunou, starostou Obce Krásný Dv r
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH

59) M sto Kryry
Hlavní 1, 439 81 Kryry
I : 00265080
zastoupený Miroslavem Brdou, starostou M sta Kryry
P edm t daru :
Po et
kus
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 12.019,- K v etn DPH

60) Obec Libo any
. p. 103, 439 75 Libo any
I : 47786663
zastoupený Ji ím Hude kem, starostou Obce Libo any
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH

61) M stys Panenský Týnec
. p. 10, 439 05 Panenský Týnec
I : 00265314
zastoupený Václavem Švajcrem, starostou M styse Panenský Týnec
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 41.293,- K v etn DPH
62) M sto Podbo any
Mírová 615, 441 17 Podbo any
I : 00265365
zastoupený Mgr. Radkem Reindlem, starostou M sta Podbo any
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K

Cena v .DPH
12.019,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
24.038,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
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63) M stys Ro ov
. p. 181, 439 67 Ro ov
I : 00265446
zastoupený Václavem Tryl em, starostou M styse Ro ov
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
P enosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru iní 29.274,- K v etn DPH
64) Obec Smolnice
. p. 104, 439 14 Smolnice
I : 00556424
zastoupený Petrem Šímou, starostou Obce Smolnice
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

65) Obec Velt že
Vrchlického 115, 440 01 Louny 1
I : 00556475
zastoupený V rou Posledníkovou, starostkou Obce Velt že
P edm t daru :
Po et
kus
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru iní 17.255,- K v etn DPH

Cena v .DPH
17.255,- K
12.019,- K

Cena v .DPH
17.255,- K

Cena v .DPH
17.255,- K
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Zm ny stanov zájmového sdružení právnických osob
„Terezín–m sto zm ny, zájmové sdružení právnických osob“
1. Text lánku IV. odst. 4 - 6 se ruší a nahrazuje se tímto zn ním:
(4) [Dohoda] V pr b hu trvání sdružení se mohou len sdružení a sdružení dohodnout
na skon ení lenství ve sdružení. Tato dohoda musí být písemná, jinak je neplatná.
O souhlasu s touto dohodou rozhoduje správní rada nadpolovi ní v tšinou všech
hlas . lenství ve sdružení zaniká k datu uvedenému v dohod . Dohodu není možné
uzav ít v období ode dne podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného
opera ního programu (IOP) na projekt „Terezín – projekt oživení historických
památek“ až do posledního dne, ve kterém m že sdružení vzniknout závazek vrátit
podporu nebo její ást erpanou na uvedený projekt, a v p ípad vzniku povinnosti
vrátit podporu nebo její ást erpanou na uvedený projekt až do dne spln ní povinnosti
len sdružení poskytnout do sdružení další vklad ve smyslu l. IX. odst. (6) t chto
stanov.
(5) [Výpov ] Ú ast lena ve sdružení m že zaniknout na základ písemné výpov di
podané lenem sdružení. Výpov dní doba iní 3 m síce a za íná b žet prvního dne
m síce následujícího po dni, kdy byla výpov
doru ena sdružení. V p ípad
pochybností se má za to, že výpov
byla doru ena 10. den po prokazatelném
odeslání výpov di na adresu sídla sdružení. len není oprávn n své lenství ve
sdružení ukon it výpov dí ode dne podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci
Integrovaného opera ního programu (IOP) na projekt „Terezín – projekt oživení
historických památek“ až do posledního dne, ve kterém m že sdružení vzniknout
závazek vrátit podporu nebo její ást erpanou na uvedený projekt, a v p ípad vzniku
povinnosti vrátit podporu nebo její ást erpanou na uvedený projekt až do dne spln ní
povinnosti len sdružení poskytnout do sdružení další vklad ve smyslu l. IX. odst.
(6) t chto stanov.
(6) [Vylou ení] V p ípad , že len poruší nebo nedodrží stanovy sdružení, m že být ze
sdružení vylou en. O vylou ení rozhoduje správní rada nadpolovi ní v tšinou všech
hlas s tím, že z hlasování jsou vylou eni lenové správní rady jmenovaní lenem
sdružení o jehož vylou ení ze sdružení se rozhoduje. Vylou ení lena sdružení se
provede písemným rozhodnutím. K zániku lenství dojde uplynutím 3 m síc ode dne
prvního dne m síce následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o vylou ení doru eno
lenovi sdružení, který má být vylou en. V p ípad pochybností se má za to, že
rozhodnutí o vylou ení bylo doru eno 10. den po prokazatelném odeslání rozhodnutí o
vylou ení na adresu sídla lena sdružení, který má být vylou en. Rozhodnutí o
vylou ení m že být u in no nejpozd ji ve lh t 6 m síc ode dne, kdy se sdružení o
porušení stanov dozv d lo. V p ípad , že len sdružení nesouhlasí s vylou ením,
m že se domáhat, aby soud vyslovil neplatnost rozhodnutí správní rady.
2. Text lánku VI. odst. 3 písm. g) se ruší a nahrazuje se tímto zn ním:
g) rozhodování o splynutí, slou ení, rozd lení nebo zrušení sdružení, o skon ení lenství ve
sdružení a s tím souvisejících opat ení,
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3. Text lánku IX. odst. 6 se ruší a nahrazuje se tímto zn ním:
(6) [Další vklad] O dalším vkladu do sdružení rozhoduje správní rada. Rozhodne-li o dalším
pen žitém vkladu pouze co do ástky, vzniká všem len m sdružení povinnost další vklad
uhradit, a to ve výši odpovídající jejich mí e ú asti. O dalším nepen žitém vkladu, nebo
pen žitém vkladu konkrétního lena sdružení je možno rozhodnout až po p edchozím
písemném souhlasu dot eného lena sdružení. Další vklad jsou lenové sdružení povinni
i/splatit v p ípad pen žitého vkladu na ú et sdružení, ii/ vložit v p ípad nepen žitého
vkladu do 30 kalendá ních dn ode dne p ijetí rozhodnutí správní rady o p íslušném
dalším vkladu. lenové sdružení jsou povinni poskytnout do sdružení další vklad zejména
na úhradu p ípadného závazku sdružení vrátit podporu nebo její ást poskytnutou
z Integrovaného opera ního programu (IOP) v rámci prioritní osy 5 Národní podpora
územního rozvoje na projekt „Terezín – projekt oživení historických památek“ v etn
p ípadného p íslušenství a pokut, a to rovným dílem ve výši pot ebné ke spln ní závazku
sdružení vrátit podporu nebo její ást.
4. Text lánku X. odst. 7 se ruší a nahrazuje se tímto zn ním:
(7) V p ípad zániku lenství ve sdružení dohodou nebo výpov dí vzniká lenovi sdružení
právo na vypo ádání (vypo ádací podíl). Vypo ádací podíl se stanoví ke dni zániku ú asti
lena ve sdružení z istého majetku sdružení, který se stanoví z ádné, mimo ádné nebo
mezitímní ú etní záv rky. Vypo ádací podíl se ur í pom rem podílu lena sdružení, jehož
lenství ve sdružení zaniklo. Vypo ádací podíl se vyplácí v pen zích (nedohodnou-li se
len a sdružení jinak) a je splatný uplynutím t í m síc ode dne schválení ú etní záv rky
nebo ode dne, kdy ú etní záv rka m la být schválena. len sdružení nemá právo na
vypo ádací podíl v p ípad , že k zániku jeho lenství dojde vylou ením ze sdružení.
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Prohlášení zakladatel

a len zájmového sdružení právnických
osob
„Terezín - m sto zm ny, zájmové sdružení právnických osob“

Ústecký kraj, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PS
I 70892156, zastoupený Janou Va hovou, hejtmankou,

400 01,

a
M sto Terezín, se sídlem nám. SA 179, Terezín, PS
echovou R ženou, starostkou

411 55, I

00264474, zastoupené

jako zakladatelé a lenové zájmového sdružení právnických osob Terezín - m sto zm ny,
zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
íslem
registrované Krajským ú adem Ústeckého kraje dne 18.8.2009 pod
10642/S aKŽÚ/2009 (dále jen „sdružení“) v souvislosti s podáním žádosti sdružení o
poskytnutí podpory v rámci Integrovaného opera ního programu (dále jen „žádost“) na
projekt „Terezín – projekt oživení historických památek“, jehož p íprava, podání a realizace
je ú elem sdružení, prohlašují, že v období ode dne podání žádosti až do posledního dne, ve
kterém m že sdružení vzniknout závazek vrátit podporu nebo její ást erpanou na uvedený
projekt, a v p ípad vzniku povinnosti vrátit podporu nebo její ást erpanou na uvedený
projekt až do dne spln ní povinnosti len sdružení poskytnout do sdružení další vklad ve
smyslu l. IX. odst. (6) stanov sdružení:
a) nebudou jakkoli iniciovat zrušení a zánik sdružení,
b) vyvinou veškeré úsilí, aby nebyly spln ny podmínky pro zrušení sdružení na
základ rozhodnutí soudu,
c) vyvinou veškeré úsilí, aby sdružení bylo schopno plnit své závazky,
d) v p ípad pot eby poskytnou rovným dílem sdružení další vklad na úhradu
p ípadného závazku sdružení vrátit podporu nebo její ást poskytnutou
z Integrovaného opera ního programu (IOP) v rámci prioritní osy 5 Národní
podpora územního rozvoje na projekt „Terezín – projekt oživení historických
památek“ v etn p ípadného p íslušenství a pokut, a to rovným dílem ve výši
pot ebné ke spln ní závazku sdružení vrátit podporu nebo její ást,
e) zajistí, aby každý nový p istoupivší len p istoupil k tomuto prohlášení.
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V p ípad porušení výše uvedeného prohlášení a ustanovení stanov sdružení, do kterých je
toto prohlášení implementováno, se lenové sdružení zavazují vrátit podporu nebo její ást
rovným dílem, a to i v p ípad , když by došlo k zániku sdružení.
Toto prohlášení je vydáváno za ú elem doložení bonity sdružení za ú elem podání žádosti.
Ústecký kraj potvrzuje, že o tomto prohlášení rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne
21.10.2009.
M sto Terezín potvrzuje, že to tomto prohlášení rozhodlo Zastupitelstvo m sta Terezín dne
…………..

V ………..dne………2009

……………………………….
Ústecký kraj
Mgr. Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje

…………………………….
m sto Terezín
R žena echová
starostka m sta Terezín
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SMLOUVA O ÚVĚRU Č. 1805/09/LCD
1.

obchodní firma: Česká spořitelna, a.s.
sídlo:
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
IČ:
45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1171
jako věřitel (dále jen „Banka“)
a

2.

název:
sídlo:

Ústecký kraj
40002 Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum Velká
hradební 3118/48
IČ:
70892156
jako dlužník (dále jen „Klient“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto

SMLOUVU O ÚVĚRU
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
DEFINICE POJMŮ
1.

Pro účely této Úvěrové smlouvy mají výrazy uvedené v tomto článku následující význam:

„Běžný účet“ znamená běžný účet Klienta č. ………………….. vedený u Banky v CZK.
„CZK“ nebo „Kč“ znamená koruny české nebo jakoukoliv jinou měnu, která je zákonným
platidlem pro vyrovnání dluhů v České republice.
„Čerpání“ znamená každý jednotlivý případ čerpání prostředků Klientem podle této Úvěrové
smlouvy, denominovaných v CZK.
„Datum konečné splatnosti“ znamená 31. 12. 2016
„Jistina“ znamená v kterýkoli okamžik součet všech peněžních prostředků čerpaných avšak
nesplacených v rámci Úvěru.
„Období čerpání“ znamená období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011.
„Obchodní den“ je kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou
prováděna vypořádání mezibankovních obchodů. Pro platby v jiné měně než v českých
korunách je to kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky a prováděna vypořádání devizových
obchodů v České republice a v hlavním finančním centru pro měnu, v níž jsou platby
denominovány. Finanční centrum je místo, kde se převážně kotují úrokové sazby pro
danou měnu a kde se vypořádávají platby v takové měně.
„Obchodní zákoník“ znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
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„Smlouva“ znamená tuto Smlouvu o úvěru.
„Úvěr“ znamená prostředky skutečně vyčerpané a nesplacené Klientem v souladu s touto
Úvěrovou smlouvou.
„Úvěrová částka“ je částka stanovená v článku I odst. 1 této Úvěrové smlouvy, kterou se
Banka zavázala poskytnout Klientovi.
„Úvěrová smlouva“ znamená tuto smlouvu o úvěru.
2.

Pokud ze souvislosti v textu nevyplývá něco jiného, odpovídá u pojmů definovaných v
této Úvěrové smlouvě jednotné číslo množnému a naopak.
ČLÁNEK I
ÚVĚR

1.

Úvěrová částka. Banka se zavazuje poskytnout Klientovi peněžní prostředky až do
výše Kč 700.000.000,- (slovy: Sedm set milionů korun českých).

2.

Účel Úvěru. Klient se zavazuje použít Úvěr výhradně za následujícím účelem:
- financování investičních potřeb Klienta v letech 2010 - 2011 (dále jen „Předmět
úvěru“).
ČLÁNEK II
ÚROČENÍ ÚVĚRU

1.

Úroková sazba.
Banka a Klient sjednávají pevnou úrokovou sazbu Úvěru ve výši 5,21 %per annum.

2.

Úrok z prodlení. Pokud je Klient v prodlení se splácením Úvěru, úroků z Úvěru a
dalších pohledávek Banky na základě této Úvěrové smlouvy, je povinen z těchto
dlužných částek zaplatit Bance úrok z prodlení ve výši 0,01 % per annum.

3.

Stanovení počtu dní pro účely úročení. Úroky včetně úroků z prodlení budou počítány
na základě skutečného počtu dní a kalendářního roku v délce 360 dní. Úvěr se úročí
denně ode dne poskytnutí Úvěru (včetně) do dne předcházejícího dni splacení Úvěru
(včetně). Dlužná částka se úročí úroky z prodlení denně od prvního dne prodlení
(včetně) až do dne bezprostředně předcházejícího dni splacení dlužné částky (včetně).

4.

Úrokové období. Úroky včetně úroků z prodlení jsou splatné vždy k poslednímu dni
každého kalendářního čtvrtletí (dále jen „Úrokové období“). Úroky včetně úroků z
prodlení Banka vyúčtuje Klientovi v poslední den Úrokového období za období od
posledního dne předcházejícího Úrokového období (včetně) nebo ode dne prvního
Čerpání (včetně), podle toho, co nastane později, do dne předcházejícího poslednímu
dni běžného Úrokového období (včetně) nebo do dne předcházejícího dni splacení
Úvěru (včetně), podle toho, co nastane dříve. Není-li poslední den Úrokového období
Obchodním dnem, má se za to, že posledním dnem běžného Úrokového období je
bezprostředně následující Obchodní den a běžné Úrokové období se prodlouží do
tohoto dne. Následující Úrokové období bude zkráceno tak, aby skončilo ve svůj
původně stanovený poslední den. Poslední úrokové období skončí Datem konečné
splatnosti.
ČLÁNEK III
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ČERPÁNÍ ÚVĚRU
1.

Období čerpání. Klient je oprávněn čerpat Úvěr pouze v průběhu Období čerpání.

2.

Způsob čerpání. Čerpání bude realizováno na základě žádosti Klienta převodem
příslušné částky na Běžný účet. Klient je vždy povinen k žádosti přiložit platební příkazy
a daňové doklady (faktury) nebo jiné dokumenty, po formální a obsahové stránce pro
Banku uspokojivé, osvědčující, že realizace Čerpání je v souladu s účelem Úvěru
stanoveným v článku I odst. 2 této Úvěrové smlouvy.
Žádost o čerpání bude doručena Bance nejpozději pět (5) Obchodních dnů před
požadovaným datem Čerpání a bude podepsána způsobem a osobami podle
příslušného podpisového vzoru.

3.

Podmínky čerpání. Před prvním Čerpáním je Klient povinen předložit Bance následující
dokumenty:
- usnesení zastupitelstva podle článku VII odst. 7 této Úvěrové smlouvy.
ČLÁNEK IV
SPLÁCENÍ

1.

Konečný termín splatnosti. Banka a Klient sjednávají Datum konečné splatnosti Úvěru
31.12.2016 (včetně).

2.

Způsob splácení úvěru. Klient se zavazuje splácet Úvěr pravidelnými čtvrtletními
splátkami ve výši Kč 35.000.000,- (slovy: Třicetpětmilionůkorun českých), splatnými vždy
k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí. První splátka bude zaplacena dne
31.3.2012. Poslední splátka bude zaplacena dne 31. 12. 2016.
Pokud Klient nevyčerpal celou částku Úvěru, je Banka oprávněna změnit výši pravidelné
čtvrtletní splátky tak, aby úvěr byl splacen nejpozději k uvedenému datu Konečného
termínu splatnosti. Banka v takovém případě stanoví novou výši pravidelné čtvrtletní
splátky v písemném oznámení Klientovi, které mu doručí nejpozději deset (10)
Obchodních dnů přede dnem splatnosti pravidelné čtvrtletní splátky od níž bude její výše
změněna.

3.

Účet ke splácení. Klient se zavazuje převádět prostředky ke splácení Úvěru a ostatních
závazků Klienta v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou na Běžný účet č.
/
vedený Bankou. Klient se zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy vést u
Banky výše uvedený účet a zajišťovat na něm dostatek prostředků k úhradě svých
splatných peněžitých závazků vyplývajících z této Úvěrové smlouvy.

4.

Pořadí plnění splatných závazků. Splatné peněžité závazky Klient plní v tomto pořadí:
(i) úhrada úroků z prodlení, (ii) úhrada odměn, poplatků a dalších cen stanovených v této
Úvěrové smlouvě a jakémkoli dalším ujednání mezi Bankou a Klientem,(iii) úhrada úroků
z Úvěru a (iv) splátky Úvěru (pokud se Úvěr splácí formou částečných splátek počínaje
splátkou s nejstarším a konče splátkou s nejnovějším datem splatnosti). Klient souhlasí
s tím, aby Banka prováděla úhrady svých splatných pohledávek vyplývajících z této
Úvěrové smlouvy z účtu uvedeného v odst. 3 tohoto článku, a to bez příkazu Klienta a
bez jeho vyrozumění. V případě nedostatku zdrojů na takovém účtu má Banka právo
přistoupit k započtení svých pohledávek na vrub kteréhokoliv jiného účtu Klienta (mimo
účtu vázaných prostředků) vedeného v Bance.

5.

Předčasné splacení. Klient je oprávněn na základě písemného oznámení doručeného
Bance alespoň deset (10) dnů předem vrátit poskytnuté peněžní prostředky před termíny
splatnosti stanovenými v této Úvěrové smlouvě.
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ČLÁNEK V
ZÁVAZKY KLIENTA
1.

Závazky Klienta. Banka je oprávněna kromě provádění kontroly účelovosti každého
Čerpání prověřovat schopnost Klienta splácet Úvěr a plnit další závazky vůči Bance
jakož i prověřovat další skutečnosti, které by mohly vést ve svých důsledcích k
podstatné změně podmínek, za nichž byla Úvěrová smlouva uzavřena. K zajištění práv
Banky se Klient zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy:
a)

předkládat schválený roční rozpočet, a to do třiceti (30) Obchodních dnů od jeho
schválení; v případě, že má být hospodařeno podle pravidel rozpočtového
provizoria, předložit taková pravidla, a to do 15. ledna příslušného rozpočtového
roku; předkládat rozpočtový výhled, a to do třiceti (30) Obchodních dnů od jeho
schválení;

b)

předkládat finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M) nejpozději vždy do třiceti (30) dnů po
skončení každého kalendářního čtvrtletí, dále rozvahu Klienta nejpozději vždy do
třiceti (30) dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí; roční finanční a účetní
výkazy předložit nejpozději vždy do šedesáti (60) dnů po skončení každého
kalendářního roku

c)

na výzvu Banky předložit doplňující informace o vývoji závazků Klienta k ostatním
věřitelům a o vývoji pohledávek za svými dlužníky vždy nejpozději do patnácti (15)
Obchodních dnů od doručení výzvy Banky;

d)

neprodleně informovat o svém úmyslu převzít další závazky nebo poskytnout
zajištění za závazky třetích osob (zejména ve formě úvěru nebo půjčky, leasingu,
ručení, zástavy nemovitostí apod.) přesahujícím částku Kč 100.000.000,-- (slovy:
Jednostomilionůkorun českých), a to uvedením jejich výše (včetně úroku apod.) a
časového popisu čerpání, splácení, popř. trvání zajištění.;

e)

v případě Porušení smlouvy umožnit Bankou pověřenému pracovníkovi nebo třetí
osobě provádět v prostorách Klienta kontrolu účetnictví a jiných dokumentů
finančního charakteru Klienta;

f)

neprodleně informovat Banku o jakékoli skutečnosti, která by mohla mít za následek
neschopnost Klienta splácet Úvěr nebo plnit další závazky vůči Bance nebo
podstatnou změnu podmínek, za nichž byla tato Úvěrová smlouva uzavřena.
ČLÁNEK VI
PORUŠENÍ SMLOUVY

1.

Následky porušení této Úvěrové smlouvy. Dojde-li k porušení této Úvěrové smlouvy
nebo nastanou-li skutečnosti, které by mohly ve svých důsledcích vést k porušení této
Úvěrové smlouvy, Banka a Klient projednají vzniklou situaci s cílem přijmout opatření k
nápravě stavu. Banka je v takovém případě zároveň oprávněna:
a)

zastavit další Čerpání, pokud je objektivně možné, aby Klient zajistil odstranění
skutečností vedoucích k porušení Úvěrové smlouvy, jako kdyby k jejím výskytům
vůbec nedošlo, s výjimkou uplynutí času stanoveného k nápravě těchto skutečností.

Příloha č. 4 k usnesení č. 11/8Z/2009
b)

2.

provádět kontrolu hospodaření Klienta, a to včetně nahlížení do účetních a
finančních výkazů Klienta; za takovým účelem poskytne Klient Bance veškerou
potřebnou součinnost.

Porušení této úvěrové smlouvy. Banka a Klient se dohodli, že porušení této Úvěrové
smlouvy nastává v těchto případech:
a)

Klient sdělí Bance v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou v podstatném ohledu
nepravdivé nebo neúplné údaje o své finanční nebo majetkové situaci,

b)

Klient použije Úvěr k jinému než dohodnutému účelu,

c)

Klient je v prodlení se splácením kteréhokoli svého peněžitého závazku z této
Úvěrové smlouvy déle než jeden (1) měsíc,
ČLÁNEK VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhoršení finanční nebo majetkové situace klienta. Pokud po uzavření této Úvěrové
smlouvy v Období čerpání nastane podstatné zhoršení finanční nebo majetkové situace
Klienta, které by mohlo ohrozit plnění závazků Klienta vůči Bance z této Úvěrové
smlouvy v návaznosti na článek V, odst. 1., písmeno f), Banka a Klient projednají
vzniklou situaci a do jejího vyřešení se nebude čerpat nevyčerpaný zůstatek úvěru. Výše
uvedené však nemá vliv na ostatní ujednání smlouvy.
2. Změna této Úvěrové smlouvy. Tuto Úvěrovou smlouvu lze měnit a doplňovat pouze
písemnou dohodou Klienta a Banky, ze které vyplývá jednoznačná vůle stran změnit
nebo doplnit tuto Úvěrovou smlouvu. Nutným předpokladem pro účinnost každé změny
této Úvěrové smlouvy je předchozí schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Jinak je
tato změna neplatná.
3. Počet vyhotovení. Tato Úvěrová smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z
nichž Klient i Banka obdrží po jednom (1) vyhotovení.
4. Příslušnost soudu. Místně a věcně příslušný soud pro všechny spory vyplývající z této
Úvěrové smlouvy se určí podle platných právních předpisů.
5. Korespondenční adresa Klienta a Banky. Smluvní strany se dohodly na tomto
způsobu doručování písemností. Písemnosti budou zasílány Klientovi na adresu
uvedenou v záhlaví této Úvěrové smlouvy a Bance na adresu v záhlaví této smlouvy
6. Důvěrnost informací. O veškerých informacích obsažených v této Úvěrové smlouvě
anebo poskytnutých mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou,
které jsou předmětem obchodního nebo bankovního tajemství nebo které jsou ze
zákona nebo na základě smlouvy důvěrné, jsou Smluvní strany povinny zachovávat
mlčenlivost (dále jen „Důvěrné informace"). Banka je oprávněna využívat Důvěrné
informace pro účely správy závazkového vztahu mezi Klientem a Bankou na základě
této Úvěrové smlouvy a pro veškeré další účely související s podnikatelskou činností
Banky, zahrnující zejména hodnocení úvěruschopnosti Klienta, adresování nabídek či
poskytování služeb Klientovi a zpracování Důvěrných informací pro tyto účely. Banka je
dále oprávněna poskytnout Důvěrné informace kterémukoli členu skupiny Banky a třetím
osobám, které Banka pověřila plněním kterýchkoli svých zákonných či smluvních
povinností, jakož i veškerým třetím osobám, na něž Banka hodlá převést nebo postoupit
své pohledávky za Klientem, a veškerým dalším bankám, zahraničním bankám,
pobočkám zahraničních bank, pojišťovnám a dalším finančním institucím pro účely
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hodnocení úvěruschopnosti Klienta. Skupinou Banky se rozumí všechny společnosti,
které mají v Bance majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního
kapitálu a dále všechny společnosti, v nichž má jakákoli společnost uvedená v předešlé
větě majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapitálu a
pokud příslušná společnost základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet pět (25)
procent hlasovacích práv. Skupina Banky dále zahrnuje všechny společnosti, v nichž má
Banka majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapitálu a
pokud příslušná společnost základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet pět (25)
procent hlasovacích práv.
7.

Doložka platnosti. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Klient prohlašuje, že o uzavření
této Úvěrové smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje, a to usnesením
č.
přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne ……………..

8.

Účinnost této Úvěrové smlouvy. Tato Úvěrová smlouva nabývá platnosti a účinnosti
okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany po přečtení této Úvěrové smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
Česká spořitelna, a.s.

Podpis: _________________
Jméno:
Funkce:
Datum:
Ústecký kraj

Podpis: _________________
Jméno:
Funkce:
Datum:

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

_________________
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Vzor Žádosti o čerpání

[hlavičkový papír klienta]
ŽÁDOST O ČERPÁNÍ ÚVĚRU
S odvoláním na Smlouvu o úvěru č. ………. ze dne .……… (dále jen „Smlouva“)
prohlašujeme, že ke dni podání této Žádosti o čerpání nenastal, nehrozí a ani v důsledku
poskytnutí Čerpání nenastane žádný Případ porušení ve smyslu článku VIII (Porušení
smlouvy) Smlouvy a současně Vás žádáme o poskytnutí Čerpání finančních prostředků za
následujících podmínek:
Datum Čerpání:
Měna:
Částka:
Částku Čerpání převeďte na běžný účet č.:
__________ _________
_____________
číslo
kód
symboly

V __________ dne ______________
Ústecký kraj

Podpis: _________________
Jméno:
Funkce:

Tyto údaje vyplní Banka:
Klient:
Celková úvěrová částka:
Schválil:
Datum:
Kontroloval:
Datum:

Podpis: _________________
Jméno:
Funkce:
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Dota ní program
„Podpora vybraných služeb zdravotní pé e 2010“
1. Název dota ního programu:
„Podpora vybraných služeb zdravotní pé e 2010“
2. Za azení dota ního programu do jedné z oblastí dle l. I bod. 2 Zásad
pro poskytování finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje:
Dota ní program vychází z oblasti podpory definované v i. I. bod 2) e) Zásad
pro poskytování ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje
(dále jen Zásady) – zdravotnictví a sociální služby (v etn aktivit protidrogové
politiky). Dota ní program je vyhlášen na základ usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje . XX/XXZ/2009 ze dne 21. íjna 2009.
3. Sledovaný zám r
Podpora vybraných služeb zdravotní pé e realizovaných
zdravotnických za ízeních na území Ústeckého kraje.

nestátních

P edm tem podpory jsou následující služby realizované na území Ústeckého
kraje:
a) zajišt ní zdravotní pé e nehrazené ze zdravotního pojišt ní v rámci
program hospicové pé e.
b) programy lé by osob závislých na drogách a ostatních návykových
látkách a akutn
intoxikovaných, programy prevence HIV/AIDS
a programy zdravotní rehabilitace handicapovaných d tí realizované ve
zdravotnických za ízeních
Okruh žadatel :
-

fyzická nebo právnická osoba s registrací nestátního zdravotního
za ízení

4. Forma dotace a stanovení ú elu použití prost edk
Neinvesti ní dotace na financování
s poskytováním služeb zdravotní pé e.

náklad

p ímo

souvisejících

5. Výše spoluú asti p íjemce dotace
Maximální podíl dotace kraje je v souladu s výjimkou ze Zásad schválenou
Zastupitelstvem Ústeckého kraje 90% z celkových uznatelných náklad služeb
zahrnutých v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdroj (nap . dotace ze státního
rozpo tu, dotace obcí, úhrady uživatel služeb, fondy zdravotních pojiš oven),
nebo z vlastních zdroj p íjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného
dota ního programu Ústeckého kraje nelze pro tento ú el zapo ítat do jiných
zdroj .
Minimální výše dotace z rozpo tu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci
dota ního programu je 50.000 K . Maximální výše dotace není stanovena.
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6. Termín vyhlášení
21. íjna 2009
7. Termín uzáv rky pro p ijímání projekt , zp sob a místo podávání
projekt
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována v eském jazyce v tišt né
podob podepsána oprávn ným zástupcem žadatele a zabezpe ena proti
manipulaci s listy (nap . sešitím).
Žádost o poskytnutí dotace v jednom vyhotovení spolu se všemi p ílohami
uvedenými v l. VI, bod 3) Zásad musí být doru ena v zalepené obálce
ozna ené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora vybraných služeb zdravotní pé e 2010
NEOTVÍRAT
na adresu:
Krajský ú ad Ústeckého kraje
odbor sociálních v cí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Žádost musí být doru ena bu osobn na podatelnu krajského ú adu
nejpozd ji do 30. listopadu 2009 do 15.00 hodin, nebo poštou na výše
uvedenou adresu (rozhodující pro p ijetí žádosti je datum razítka podací pošty
- do 30. listopadu 2009).
Do výb rového ízení budou p ijaty pouze žádosti, které byly podány
v požadovaném termínu, na p edepsaném formulá i, obsahující všechny
povinné p ílohy a které odpovídají okruh m stanoveným v p edm tu podpory
dota ního programu (viz bod 3 dota ního programu). Žádosti zaslané
jakýmkoli jiným zp sobem (e-mailem, faxem), doru ené na jiné adresy, nebo
obdržené po termínu uzáv rky nebudou posuzovány.
Náležitosti žádosti musí být vypln ny pe liv a co možná nejjasn ji, aby bylo
usnadn no jejich vyhodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údaj
zajiš ujících srozumitelnost žádosti, zejména pokud jde o cíle, kterých má být
prost ednictvím podpo ených aktivit dosaženo, prosp ch, který z nich bude
plynout, a význam podpo ených aktivit pro cíle programu. Absence povinné
p ílohy je d vodem pro vylou ení žádosti z dota ního ízení.
8. Termín vyhlášení výsledk výb ru p íjemc dotace
Do 30. dubna 2010. Termín schválení dotací žadatel m bude up esn n po
schválení rozpo tu Ústeckého kraje na rok 2010 a po stanovení termín
jednání Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje v prvním pololetí roku 2010.
9. Konzulta ního místo:
Krajský ú ad Ústeckého kraje
odbor sociálních v cí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
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400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Bc. Lea Medková, tel.: 475 657 423, e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz
Lenka Balogová, tel.: 475 657 497, e-mail: balogova.l@kr-ustecky.cz
10. Hodnotící kritéria
a) P i hodnocení žádostí o dotace budou respektována kritéria obsažená
v láncích VI. a VII. Zásad.
b) Nutnou podmínkou pro poskytnutí dotace z rozpo tu Ústeckého kraje je
spolufinancování služby v roce 2010 ze státního rozpo tu, nebo z rozpo tu
jiných územních samospráv, nebo z jiných zdroj (nap . fondy zdravotních
pojiš oven, úhrady uživatel služeb).
11. Formulá obsahu žádosti
Formulá žádosti o dotaci z rozpo tu Ústeckého kraje
. 1 dota ního programu. Rozpo et služby je p ílohou . 2.

je

p ílohou

Jedna organizace (I ) m že v rámci dota ního programu podat nejvýše jednu
žádost len nou na služby. Každá služba, na kterou je žádána dotace musí
mít zpracovaný vlastní rozpo et.
Povinné p ílohy žádosti:
a. ov ená kopie dokladu o právní subjektivit (nap . spole enská smlouva,
stanovy, statut, z izovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního
rejst íku, u obcí výpis z registrace ekonomických subjekt , apod.)
b. kopie dokladu o volb nebo jmenování statutárního zástupce, sou asn
s dokladem osv d ujícím oprávn ní zástupce jednat jménem subjektu
navenek (podepisovat smlouvy),
c. ov ená kopie dokladu o p id lení I a osv d ení o registraci DI , pokud
bylo p id leno
d. kopie dokladu o z ízení b žného ú tu u pen žního ústavu (smlouva),
e. estné prohlášení o skute nosti, že u místn p íslušného finan ního
ú adu a okresní správy sociálního zabezpe ení a zdravotních pojiš oven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lh t splatnosti,
f. estné prohlášení, že žadatel nemá žádné 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, zdravotním pojiš ovnám
a Celní správ , za vypo ádání nelze považovat pose kání úhrady
dlužných závazk ,
g. estné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lh t splatnosti
v i rozpo tu kraje, tzn., že bylo ve stanoveném termínu p edloženo
ádné vyú tování v p ípad , že byly žadateli finan ní prost edky
v p edchozím roce poskytnuty,
h. soupis jednotlivých projekt , které žadatel realizoval v pr b h
p edchozích 3 let za p isp ní Ústeckého kraje s uvedením názvu
projektu, ísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finan ní výše
poskytnuté dotace.

3
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i.

výro ní zpráva organizace, byla - li vydána, nebo obdobná zpráva
obsahující údaje o innosti a hospoda ení za poslední rok.

Pro estné prohlášení o skute nostech uvedených v bodech e – g lze použít
vzor, který je p ílohou . 3 dota ního programu.
Vzor smlouvy o poskytnutí neinvesti ní dotace
Dotace bude poskytnuta na základ písemn uzav ené Smlouvy o poskytnutí
neinvesti ní dotace mezi Ústeckým krajem a p íjemcem dotace. Vzor smlouvy
je p ílohou 4 dota ního programu.

4
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Krajský ú ad
íslo poskytovatele:
íslo p íjemce:

578/2009 – dodatek . 1

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
Obec Martin ves
Sídlo:
Martin ves – Poho ice 24, 411 19 Mšené -lázn
Zastoupený:
Luboš Tydlitát – starosta obce Martin ves
Kontaktní osoba: Luboš Tydlitát – starosta obce Martin ves
E-mail/telefon: 416 866 044
I :
00265497
Bank. spojení: 1003727349/0800 eská spo itelna, a.s.,

uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tento dodatek smlouvy

Smluvní strany se dohodly na zm n lánku I. odst. 1 smlouvy 578/2009, a lánku II.
odst. 4, uzav ené na základ rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne
28.1.2009 . 15/3Z/2009, kterým byla obci Martin ves poskytnuta dotace ve výši
2 300 000,- K z Fondu vodního hospodá ství Ústeckého kraje na podporu realizace
stavby „Kanalizace Charvatce“, takto:

strana 1 / 2

lánek I. Poskytnutí dotace
1. V odstavci se za závorku vkládá text “ur ená ve výši 1 990 000 K na úhradu 10%
NST podle rozhodnutí .j. 28879/2008-15130 o p iznání dotace Ministerstva
zem d lství R a ur ená ve výši 310 000 K na úhradu náklad stavby podle l. 2
odst. 7.“,

lánek II. Financování
4. V odstavci se za slova výdaje spojené s realizací projektu po vyjímá „1. 1. 2009“ a
vkládá „1. 6. 2008:“

Martin ves dne ………

V Ústí nad Labem dne ………

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Luboš Tydlitát
starosta obce Martin ves
p íjemce
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Krajský ú ad
íslo objednatele:
íslo zhotovitele:

íslo smlouvy
íslo smlouvy

Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace
Dodatek

. 1

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
Kontaktní osoba
E-mail/telefon
I
DI
Bankovní spojení

: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
: Jana Va hová, hejtmanka Ústeckého kraje
: Ing.Ta ána Krydlová, vedoucí odboru životního prost edí
a zem d lství Krajského ú adu Ústeckého kraje
: krydlova.t@kr-ustecky.cz, 475 657 535
: 70892156
: CZ 70892156
: 882733379/0800 eská spo itelna, a.s., centrála v Praze

P íjemce:
Varianta . 1
Název ……..
se sídlem ……………..
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v …………………., oddíl ….,
vložka…..
zastoupená (ý) ……………….
se sídlem: …………………
Výpis z obchodního rejst íku tvo í p ílohu . 1 k této smlouv
Varianta . 2
Název ……..
zastoupená ……………..
I ……………..
Bankovní spojení: ……………..
Odpov dná osoba: ………..
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
Varianta . 3
Jméno a p íjmení ………..
datum narození ……………….
bydlišt …………………….
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Bankovní spojení ………………
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz

uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tento

DODATEK . 1 KE SMLOUV NA PODPORU HOSPODA ENÍ
V LESÍCH poskytnuté na základ žádosti e. . ……
Smluvní strany se s odvoláním na lánek 5 bod 4. Smlouvy, uzav ené na základ usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje . 25/6Z/2009 ze dne 24.6.2009, kterým byla (subjekt)
poskytnuta podpora ve výši ... K z Programu poskytování podpor na hospoda ení v lesích
v Ústeckém kraji na roky 2008 a 2009, dohodly na tomto Dodatku ke Smlouv .
lánek I.
1. V lánku 2 bod 1. se slova v „...rozsahu finan ního objemu vyjád eného v žádosti
technickými jednotkami a jednotkovými sazbami“ vypoušt jí.
2. V lánku 2 bod 3. se u písmen A) B) a C) vypoušt jí slova „...v rozsahu uvedeném
v žádosti o dotaci v rámci programu“.
3. V lánku 2 bod 5. se slova „...v rozsahu uvedeném v žádosti...“ nahrazují slovy
„...v rozsahu odpovídajícím podílu výše dotace a sazby na p íslušnou technickou
jednotku stanovené v p íloze . 1 Programu...“.
4. V lánku 3 v poslední v t se slova „...v celém rozsahu uvedeném v žádosti...“
vypoušt jí.
lánek II.
1.

Tento dodatek nabývá platnosti a ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními
stranami a stává se nedílnou sou ástí smlouvy o poskytnutí neinvesti ní dotace . .

2.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedot ené z stávají v platnosti beze
zm ny.

3.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou
vyhotoveních.

4.

Podpisem tohoto dodatku smluvní strany potvrzují, že jsou s jeho ujednáními pln
srozum ny, uzav ely jej jako projev své svobodné v le a jeho obsahem jsou vázány.

5.

Tento dodatek je uzav en na základ
/2009 ze dne 21. 10. 2009.

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje .

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

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

……………………………………………………….

p íjemce
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Program poskytování podpor na hospoda ení v lesích
v Ústeckém kraji na období 2010 až 2013
l. I. Ú el programu
(1) Ú elem programu je zlepšení stavu les v Ústeckém kraji, posílení jejich mimoproduk ních funkcí a
podpora ekologických opat ení jdoucích nad rámec platné legislativy.

l. II. P edm t dotace
(1) V souladu se zákonem . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis ,
vyhlásil Ústecký kraj tento Program poskytování podpor na hospoda ení v lesích v Ústeckém kraji
(dále jen Program). Na poskytování podpor podle tohoto Programu se vztahují Zásady pro
poskytování ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje schválené usnesením
zastupitelstva kraje . 13/21Z/2007 ze dne 26.9.2007 (dále jen Zásady), pokud není v Programu
uvedeno jinak.

(2) Dotace poskytované podle tohoto Programu jsou ur eny na úhradu zvýšených výdaj p i realizaci
ekologických opat ení zajiš ujících mimoproduk ní funkce les a p i hospoda ení v lesích
s mimo ádn nep íznivými klimatickými podmínkami. Podpora je poskytována na tato opat ení:
a) obnova, ochrana, zajišt ní a výchova porost
b) podpora p írod blízkého hospoda ení v lesích
c) ostatní hospoda ení v lesích

(3) Podmínky p iznání jednotlivých opat ení a sazby jsou uvedeny v p íloze 1.
l. III. Okruh žadatel
(1) Žadatelem je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle § 58 odst. 1 zákona . 289/1995 Sb.
vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

(2) V p ípad , že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o p ísp vek vždy osoba,
která je zmocn na písemnou ov enou plnou mocí všemi spoluvlastníky.

(3) Pokud je žadatelem nájemce, p ikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas
vlastníka pozemku s poskytnutím p ísp vku nájemci.

(4) Dotace se nevztahuje na pozemky ve vlastnictví státu.
l. IV. Forma podpory
(1) Forma podpory je stanovena jako ú elová dotace.
(2) P ísp vky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen „sazbové p ísp vky").
(3) Žadatel vypo te požadovanou výši p ísp vku u sazbových p ísp vk sou inem sazby uvedené u
jednotlivých dota ních titul a množství technických jednotek (nap . ha, po et sazenic, km) a
zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dol .

(4) Minimální výše dotace je 10 000 K .
l. V. Obecné podmínky p iznání dotace
(1) Podpora bude poskytnuta pouze na innosti provedené nebo služby p ijaté poté, co byl režim
podpory zaveden, Komise (ES) jej prohlásila za slu itelný se Smlouvou (ES) a orgán kraje p ijal
p íslušnou žádost s uvedením ástky podpory.

(2) Pokud žadatel nesplní podmínky uvedené v odstavci (1), bude mu podpora poskytnuta v režimu de
minimis
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(3) Podporu poskytuje Ústecký kraj v obvodu své územní p sobnosti (zákon . 129/2000 Sb., o krajích
v platném zn ní).

(4) Obecné podmínky pro p iznání dotace:
a) Žadatel hospoda í v souladu s právními p edpisy upravujícími hospoda ení v lesích.
b) Žadatel hospoda í podle platného lesního hospodá ského plánu nebo lesní hospodá ské
osnovy (dále jen LHP).
c) Žadatel splní další podmínky podle jednotlivých dota ních titul .

l. VI. Zp sob, termín a místo podání žádostí
(1) Náležitosti žádosti jsou:
a)
ádn vypln ný formulá žádosti o dotaci podle p ílohy . 2.
b) Povinné p ílohy podle Zásad s výjimkou uvedenou v odst. (3) tohoto lánku
c) Zvláštní p ílohy podle jednotlivých dota ních titul
(2) Nedílnou p ílohou k žádosti o dotaci jsou kopie t chto podklad :
a) doklady 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.),
b) doklady o volb nebo jmenování statutárního zástupce, sou asn s dokladem
osv d ujícím oprávn ní zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat
smlouvy),
c) doklady o p id lení I

a osv d ení o registraci DI , pokud bylo p id leno,

d) doklady o z ízení b žného ú tu u pen žního ústavu (smlouva),
e)

estné prohlášení o skute nosti, že u místn p íslušného finan ního ú adu a okresní
správy sociálního zabezpe ení a zdravotních pojiš oven, nemá žadatel žádné nesplacené
závazky po lh t splatnosti,

f)

estné prohlášení, že žadatel nemá žádné 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, zdravotním
pojiš ovnám a Celní správ , za vypo ádání nelze považovat pose kání úhrady dlužných
závazk ,

g)

estné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lh t splatnosti v i rozpo tu kraje,
tzn., že bylo ve stanoveném termínu p edloženo ádné vyú tování v p ípad , že byly
žadateli finan ní prost edky v p edchozím roce poskytnuty,

(3) Žadatel – právnická osoba podává výše vyjmenované p ílohy pouze p i prvním podání žádosti o
dotaci podle tohoto programu, p i dalším podání žádosti doloží pouze
jmenovaných skute nostech nedošlo ke zm n .

estné prohlášení, že u

(4) Žádost o poskytnutí dotace spolu se všemi p ílohami doru í žadatel Odboru ŽPZ KÚ (dále jen podací
místo) na adresu:
Krajský ú ad Ústeckého kraje
odbor životního prost edí a zem d lství
Velká Hradební 48
400 02 Ústí nad Labem

(5) Žádost bude p edložena v písemné podob v jednom vyhotovení p ed provedením prací. Žádost
v etn veškerých p íloh musí být zpracována iteln v eském jazyce.

(6) Žádosti je možno podávat pro p íslušný kalendá ní rok pr b žn od okamžiku zve ejn ní Programu a
budou schvalovány do výše finan ního limitu p id leného pro dané rozpo tové období.

l. VII. Zp sob p id lení dotace, kritéria hodnocení žádostí
(1) O poskytnutí podpory rozhoduje Rada i Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s ustanoveními
zákona o krajích, v rámci disponibilních finan ních prost edk Programu.
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(2) Žádosti budou posuzovány podle kriterií:
a) soulad s tímto Programem
b) ú elné a hospodárné využití prost edk .
(3) Na poskytnutí podpory podle tohoto Programu není právní nárok.
(4) Dotace jsou p id lovány následujícím postupem:
a) Podací místo posoudí žádosti z hlediska formální úplnosti (viz l. VI odst. 1).
b) Podací místo p edloží žádosti o podporu k projednání Komisi zem d lství Rady Ústeckého
kraje.
c) Komise zem d lství p edloží návrh na p id lení dotací k projednání do nejbližšího jednání
Rady Ústeckého kraje.
d) Rada ÚK schválí poskytnutí podpor ve své kompetenci, nebo doporu í poskytnutí podpor do
nejbližšího jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
(5) Rozhodnutí orgán kraje o p id lení dotace je neprodlen po p ijetí usnesení zve ejn no na ú ední
desce krajského ú adu.

l. VIII. Smlouva o poskytnutí dotace
(1) Na základ schválení podpor Radou nebo Zastupitelstvem ( l. VII) uzavírá Ústecký kraj s žadatelem
smlouvu o poskytnutí podpory. Právo na poskytnutí podpory vzniká žadateli uzav ením smlouvy o
poskytnutí podpory.

(2) Smlouva obsahuje p edevším podmínky, za kterých se konkrétní individuální podpora poskytuje,
zejména výši a formu podpory, ú el použití, lh ty a zp sob erpání prost edk , práva a povinnosti
p íjemce, lh ty a podmínky vrácení podpory v p ípad nespln ní smluvních podmínek.

(3) P íjemce podpory musí bez prodlení informovat podací místo 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. Zm na
podmínek nabude ú innosti až uzav ením p edm tného dodatku ke smlouv .

(4) Pokud p íjemce podpory neplní smluvní podmínky, je Ústecký kraj oprávn n požadovat vrácení
podpory, p ípadn její ásti.

(5) Podpora je poskytována bezhotovostn p evodem finan ních prost edk na ú et žadatele.
(6) P i zjišt ní zám rn uvedených nepravdivých údaj ztrácí žadatel nárok na dotaci.
l. IX. Vyhodnocení pln ní podmínek smlouvy
(1) Podklady pro vyhodnocení pln ní podmínek smlouvy o poskytnutí podpory p edkládá její p íjemce
v termínu, form a rozsahu stanoveném smlouvou.

(2) Podkladem pro poskytnutí finan ních prost edk

je potvrzení p íslušného odborného lesního

hospodá e o provedení prací.

(3) Kontrolu a vyhodnocení pln ní smluvních podmínek provádí podací místo a výsledek vyhodnocení
p edkládá orgánu Ústeckého kraje, který rozhodl o p id lení podpory.

l. X. P echodná a záv re ná ustanovení
(1) Nelze poskytnout podporu, která by byla v rozporu s národním nebo komunitárním právem, nebo
která nebyla notifikována ve smyslu p íslušných na ízení Rady Evropské unie.

(2) V období od vyhlášení do uzav ení podopat ení II.2.4.1 „Obnova lesního potenciálu po kalamitách a
zavád ní preventivních opat ení“ Programu rozvoje venkova R na období 2007 – 2013 nebude
financována z finan ních prost edk kraje obnova a rekonstrukce porostu po kalamit , na kterou je
vystaveno standardizované stanovisko Lesní ochranné služby potvrzující kalamitní rozsah poškození.

(3) Tento program nabývá platnosti a ú innosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

P íloha . 10 k usnesení . 19/8Z/2009

(4) Tento program byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . XX/XXZ/XXXX ze dne
XX.XX.XXXX a nahrazuje program schválený Zastupitelstvem Ústeckého kraje . 30/26Z/2008 ze
dne 25.6.2008.
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P íloha . 1 k Programu poskytování podpor na hospoda ení v lesích v Ústeckém kraji na
období 2010- 2013

DOTA NÍ TITULY
A. P ísp vek na obnovu, ochranu, zajišt ní a výchovu porost
Podmínky p iznání p ísp vk podle písm. A: dodržení skladby d evin a minimálního podílu
MZD podle vyhlášky . 83/1996 Sb., sazby stanoveny pro lesy hospodá ské, lesy ostatní
(ochranné a zvláštního ur ení), lesy v pásmu ohrožení A a B (podle §1 vyhl. . 78/1996 Sb.)
a) Obnova lesa sadbou a podsadba porost náhradních d evin
• první zalesn ní:
Indikace
Aa1
Aa2
Aa3
Aa4
•

P edm t
p ísp vku
výs.MZD
ost.d .
p ir.zml.MZD
p ir.zml.ost.d .

Jednotka
K
K
K
K

/saz.
/saz.
/ha
/ha

Sazba
hosp.lesy
9
0

Sazba
ost.lesy
9
6

Pásmo
ohr. A+B
12
9
15 000
10 000

opakované zalesn ní:

Indikace
Aa5
Aa6

P edm t
p ísp vku
výs.MZD
ost.d .

Jednotka
K /saz.
K /saz

Sazba
hosp.lesy
0
0

Sazba
ost.lesy
0
0

Pásmo
ohr. A+B
9
8

P ísp vek bude p iznán pouze do výše 30 % prvního zalesn ní, žádost m že podat pouze vlastník
dot ených lesních pozemk ,
doloží stanovisko státní správy les , že se jedná o d sledek vlivu biotických a biotických initel (pozdní
mrazy, poškození hlodavci apod.)
b) Ochrana mladých lesních porost
• ochrana proti:
Indikace
Ab1
Ab2
Ab3

P edm t
p ísp vku
bu eni
zv i
myšovitým

Jednotka
K /ha
K /ha
K /ha

Sazba
hosp.lesy
0
0
0

Sazba
ost.lesy
0
0
0

Pásmo
ohr. A+B
4 500
2 500
2 500

Sazba
ost.lesy

Pásmo
ohr. A

P ísp vek bude poskytnut pouze jednou ro n
c) Hnojení kultur
• hnojení k jednotlivým sazenicím:
Indikace

P edm t
p ísp vku

Jednotka

Ac1

hnojení

K /ha

Sazba
hosp.lesy
0

0

2 500

Opodstatn nost hnojení je nutno doložit doporu ením vypracovaným akreditovaným pracovišt m
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d) Zajišt ní kultur
Indikace
Ad1
Ad2
Ad4

P edm t
p ísp vku
MZD
p ir.zml.MZD
p ir.zml.ost.d .

Jednotka

Sazba
hosp.lesy
20 000

K /ha
K /ha
K /ha

Sazba
ost.lesy
30 000

Pásmo
ohr. A+B
15 000
10 000

e) Rekonstrukce porost náhradních d evin
Indikace
Ae1
f)

P edm t
p ísp vku
rekonstrukce

Jednotka

Sazba
hosp.lesy
5 000

K /ha

Sazba
ost.lesy
5 000

Pásmo
ohr. A+B
10 000

Výchova lesních porost do 40 let skute ného v ku
Indikace
Af1

P edm t
p ísp vku
pro ezávky

Jednotka
K /ha

Sazba
hosp.lesy
4 000

Sazba
ost.lesy
4 000

Pásmo
ohr. A+B
4 000

P ísp vek bude poskytnut pouze jednou za dobu platnosti LHP.

B. Podpora p írod blízkého hospoda ení
a) P stování lesa na více etáží
Podmínky p iznání p ísp vku: od 3. v kové t ídy výše podsadba druhou etáží minimálním
po tem 500 sazenic / ha. Dodržení minimálního podílu MZD podle vyhlášky . 83/1996 Sb..
Indikace

P edm t p ísp vku

Jednotka

Ba1

p stování lesa na více etáží

K /ha

Sazba
hosp. lesy
4 000

Sazba
ostatní lesy
6 000

b) Ponechání výstavk k fyzickému dožití a rozkladu na míst
Podmínky p iznání p ísp vku: po skon ení obnovy konkrétního porostu ponechat nejmén 5
a více stojících strom z mýtn zralé etáže na hektar, p i emž celková výše p ísp vku nesmí
p esáhnout 200 EUR/ha podle kurzu platného v dané dob ; žadatel se zaváže, že vybrané
stromy ponechá k fyzickému dožití a rozkladu po dobu nejmén p ti let.
Indikace

P edm t p ísp vku

Jednotka

Bb1

ponechání výstavk na dožití

K /kus

Sazba
hosp. lesy
400

Sazba
ostatní lesy
600

c) Dopln ní ke ového patra na okraji porostu na p echodu k nelesním pozemk m
Podmínky p iznání p ísp vku: výsadba ke ového patra na okraji lesního porostu v ší ce 10 m
na p echodu k nelesním pozemk m. Použití pouze domácích druh .
Indikac
e

P edm t p ísp vku

Jednotka

Sazba
hosp. lesy

Bc1

dopln ní ke ového patra

K /sazenici

3,5

Sazba
ostatní
lesy
5
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d) Zvýšení podílu vybraných málo zastoupených a okusových d evin
Podmínky p iznání p ísp vku: p ísp vek se poskytuje na výsadbu a ochranu málo
zastoupených lesních d evin: tis ervený, t eše pta í, jablo lesní, hruše polni ka, jilm
horský, habrolistý a vaz, jírovec ma al. Sazenice musí být „zajišt ná“ - odrostlá nep íznivému
vlivu bu en , vykazuje stabilní výškový p ír st, nevyžaduje další pé i a není výrazn
poškozena.
Indikace

P edm t p ísp vku

Jednotka

Bd1

podpora málo zastoupených d evin

K /sazenici

Sazba
hosp. lesy
100

Sazba
ostatní lesy
100

C. P ísp vek na ostatní hospoda ení v lesích
f) Z izování nových oplocenek
Jednotka Sazba
Sazba
Pásmo
P edm t
hosp.lesy ost.lesy
ohr. A+B
p ísp vku
Cf1
60 000
60 000
70 000
oplocenky K /km
Podmínka p iznání dotace : v hospodá ských lesích musí být minimální plošný podíl MZD
v ostatních lesích a v pásmu A,B musí být min. plošný podíl MZD 50 %
Výšky oplocení : v pásmu ohrožení A, B min 200 cm, ostatní 160 cm
Indikace

80 %,

g) Úprava buldozerových ploch
• mechanická p íprava p dy pro výsadbu lesa na bývalých buldozerových plochách
rozhrnutím val :
Indikace
Cg1

P
p
P
p

edm t
ísp vku
íprava
dy

Jednotka
K /ha
rozhr.plochy

Sazba
hosp.lesy
20 000

Sazba
ost.lesy
20 000

Pásmo
ohr. A+B
20 000

h) Použití šetrných technologií
• vyklizování a p ibližování d íví kon m
• vyklizování a p ibližování d íví lanovkou
• likvidace klestu št pkováním nebo drcením s ponecháním v porostu
Indikace
Ch1
Ch2
Ch3

P edm t p ísp vku
kon m
lanovkou
št pkování nebo drcení
klestu

Jednot
ka
K /m3
K /m3
K /ha

Sazba
hosp.lesy
30
50
0

Sazba
ost. lesy
30
80
0

Pásmo ohr.
A+B
30
80
200EUR/ha*

*celková výše p ísp vku nesmí p esáhnout 200 EUR/ha podle kurzu platného v dob podání žádosti
Podmínkou p iznání dotace je závazek p íjemce, že po dobu p ti let nepoužije v porostech, na které p ijal
dotaci v rámci bod Ch1, Ch2 a Ch3, jinou technologii, než je uvedena pod písmenem h) použití šetrných
technologií
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Dota ní program
„Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2010“
1. Název dota ního programu:
„Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2010“
2. Za azení dota ního programu do jedné z oblastí dle l. I bod. 2 Zásad
pro poskytování finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje:
Dota ní program vychází z oblasti podpory definované v l. I. bod 2) e) Zásad
pro poskytování ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje
(dále jen Zásady) – zdravotnictví a sociální služby (v etn aktivit protidrogové
politiky). Dota ní program je vyhlášen na základ usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje . XX/XZ/2009 ze dne 21. íjna 2009.
3. Sledovaný zám r
Podpora sociálních služeb a aktivit zam ených na podporu rodiny (nap .
mate ská centra, programy zam ené na podporu náhradní rodinné pé e,
za ízení p stounské pé e) realizovaných na území Ústeckého kraje.
P edm tem podpory jsou následující aktivity realizované na území Ústeckého
kraje:
a) registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 32 – 70
zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách;
b) aktivity zam ené na podporu rodiny a na zajišt ní p stounské pé e
(nap . mate ská centra, programy zam ené na podporu náhradní
rodinné pé e, za ízení p stounské pé e).
Okruh žadatel :
-

ob anské sdružení dle zákona . 83/1990 Sb., o sdružování ob an , ve
zn ní pozd jších p edpis ,

-

obecn prosp šná spole nost dle zákona . 248/1995 Sb., o obecn
prosp šných spole nostech a o zm n a dopln ní n kterých zákon ,
ve zn ní pozd jších p edpis ,

-

církev, náboženská spole nost nebo církevní právnická osoba dle
zákona . 3/2002 Sb., o svobod náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských spole ností a o zm n n kterých zákon (zákon
o církvích a náboženských spole nostech), ve zn ní pozd jších
p edpis ,

-

školská právnická osoba dle zákona . 561/2004 Sb., o p edškolním,
základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávaní (školský
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis ,

-

p ísp vková organizace dle zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových
pravidlech územních rozpo t ve zn ní pozd jších p edpis , která není
z ízena Ústeckým krajem,

-

fyzická osoba

1
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4. Forma dotace a stanovení ú elu použití prost edk
Neinvesti ní dotace na financování náklad
p ímo souvisejících
s poskytováním sociálních služeb nebo aktivit zam ených na podporu rodiny.
5. Výše spoluú asti p íjemce dotace
Maximální podíl dotace kraje je 30% z celkových uznatelných náklad
služeb/aktivit zahrnutých v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdroj (nap . dotace ze státního
rozpo tu, dotace obcí, úhrady uživatel služeb), nebo z vlastních zdroj
p íjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného dota ního programu
Ústeckého kraje nelze pro tento ú el zapo ítat do jiných zdroj .
Minimální výše dotace z rozpo tu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci
dota ního programu je 50.000 K . Maximální výše dotace není stanovena.
6. Termín vyhlášení
21. íjna 2009
7. Termín uzáv rky pro p ijímání projekt , zp sob a místo podávání
projekt
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována v eském jazyce v tišt né
podob podepsána oprávn ným zástupcem žadatele a zabezpe ena proti
manipulaci s listy (nap . sešitím).
Žádost o poskytnutí dotace v jednom vyhotovení spolu se všemi p ílohami
uvedenými v l. VI, bod 3) Zásad musí být doru ena v zalepené obálce
ozna ené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2010
NEOTVÍRAT
na adresu:
Krajský ú ad Ústeckého kraje
odbor sociálních v cí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Žádost musí být doru ena bu osobn na podatelnu krajského ú adu
nejpozd ji do 30. listopadu 2009 do 15.00 hodin, nebo poštou na výše
uvedenou adresu (rozhodující pro p ijetí žádosti je datum razítka podací pošty
- do 30. listopadu 2009).
Do výb rového ízení budou p ijaty pouze žádosti, které byly podány
v požadovaném termínu, na p edepsaném formulá i, obsahující všechny
povinné p ílohy a které odpovídají okruh m stanoveným v p edm tu podpory
dota ního programu (viz bod 3 dota ního programu). Žádosti zaslané
jakýmkoli jiným zp sobem (e-mailem, faxem), doru ené na jiné adresy, nebo
obdržené po termínu uzáv rky nebudou posuzovány.
Náležitosti žádosti musí být vypln ny pe liv a co možná nejjasn ji, aby bylo
usnadn no jejich vyhodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údaj
zajiš ujících srozumitelnost žádosti, zejména pokud jde o cíle, kterých má být
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prost ednictvím podpo ených aktivit dosaženo, prosp ch, který z nich bude
plynout, a význam podpo ených aktivit pro cíle programu. Absence povinné
p ílohy je d vodem pro vylou ení žádosti z dota ního ízení.
8. Termín vyhlášení výsledk výb ru p íjemc dotace
Do 30. dubna 2010. Termín schválení dotací žadatel m bude up esn n po
schválení rozpo tu Ústeckého kraje na rok 2010 a po stanovení termín
jednání Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje v prvním pololetí roku 2010.
9. Konzulta ního místo:
Krajský ú ad Ústeckého kraje
odbor sociálních v cí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Bc. Lea Medková, tel.: 475 657 423, e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz
Lenka Balogová, tel.: 475 657 497, e-mail: balogova.l@kr-ustecky.cz
10. Hodnotící kritéria
a) P i hodnocení žádostí o dotace budou respektována kritéria obsažená
v láncích VI. a VII. Zásad.
b) U sociálních služeb je nutnou podmínkou pro podání žádosti o dotaci
z rozpo tu Ústeckého kraje registrace služby podle § 78 zákona
. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
c) Podpo eny budou pouze služby, jejichž pot ebnost je identifikována ve
st edn dobém plánu rozvoje sociálních služeb na místní nebo krajské
úrovni.
d) Nutnou podmínkou pro poskytnutí dotace z rozpo tu Ústeckého kraje je
spolufinancování služby v roce 2010 ze státního rozpo tu, nebo z rozpo tu
jiných územních samospráv (nap . dotace Ministerstva práce a sociálních
v cí
R, Ministerstva zdravotnictví
R, Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky, Rady vlády pro záležitosti romské komunity, dotace
obcí), nebo z jiných zdroj (nap . úhrady uživatel služeb sociální pé e).
e) V rámci dota ního programu nelze žádat o podporu služeb, jejichž
poskytování je v plném nebo áste ném rozsahu zajišt no v rámci projektu
Sociální služby v Ústeckém kraji.
11. Formulá žádosti
Formulá e žádosti o dotaci z rozpo tu Ústeckého kraje jsou p ílohou dota ního
programu. Pro aktivity uvedené v bod 3 a) (registrované sociální služby) je
ur en zjednodušený formulá A textové ásti žádosti (p íloha . 1), pro ostatní
aktivity uvedené v bod 3 b) formulá B (p íloha . 2). Rozpo et služby/aktivity
(p íloha . 3 ) je shodný pro oba typy žádostí.
Jedna organizace (I ) m že v rámci dota ního programu podat nejvýše jednu
žádost len nou na služby/aktivity. Každá služba/aktivita, na kterou je žádána
dotace musí mít zpracovaný vlastní rozpo et.
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Povinné p ílohy žádosti:
a. ov ená kopie dokladu o právní subjektivit (nap . spole enská smlouva,
stanovy, statut, z izovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního
rejst íku, u obcí výpis z registrace ekonomických subjekt , apod.)
b. kopie dokladu o volb nebo jmenování statutárního zástupce, sou asn
s dokladem osv d ujícím oprávn ní zástupce jednat jménem subjektu
navenek (podepisovat smlouvy),
c. ov ená kopie dokladu o p id lení I a osv d ení o registraci DI , pokud
bylo p id leno
d. kopie dokladu o z ízení b žného ú tu u pen žního ústavu (smlouva),
e. estné prohlášení o skute nosti, že u místn p íslušného finan ního
ú adu a okresní správy sociálního zabezpe ení a zdravotních pojiš oven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lh t splatnosti,
f. estné prohlášení, že žadatel nemá žádné 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, zdravotním pojiš ovnám
a Celní správ , za vypo ádání nelze považovat pose kání úhrady
dlužných závazk ,
g. estné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lh t splatnosti
v i rozpo tu kraje, tzn., že bylo ve stanoveném termínu p edloženo
ádné vyú tování v p ípad , že byly žadateli finan ní prost edky
v p edchozím roce poskytnuty,
h. soupis jednotlivých projekt , které žadatel realizoval v pr b h
p edchozích 3 let za p isp ní Ústeckého kraje s uvedením názvu
projektu, ísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finan ní výše
poskytnuté dotace.
i. výro ní zpráva organizace, byla - li vydána, nebo obdobná zpráva
obsahující údaje o innosti a hospoda ení za poslední rok
Pro estné prohlášení o skute nostech uvedených v bodech e – g lze použít
vzor, který je p ílohou . 4 dota ního programu.
Vzor smlouvy o poskytnutí neinvesti ní dotace
Dotace bude poskytnuta na základ písemn uzav ené Smlouvy o poskytnutí
neinvesti ní dotace mezi Ústeckým krajem a p íjemcem dotace. Vzor smlouvy
je p ílohou 5 dota ního programu.
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P íloha . 15 k usnesení . 47/8Z/2009

P íloha . 16 k usnesení . 48/8Z/2009

P íloha . 17 k usnesení . 49/8Z/2009

P íloha . 18 k usnesení . 50/8Z/2009

P íloha . 19 k usnesení . 51/8Z/2009

P íloha . 20 k usnesení . 52/8Z/2009

P íloha . 21 k usnesení . 75/8Z/2009

Smlouva o budoucí kupní smlouv
uzav ená dle § 50a zákona . 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis
ímskokatolická farnost Roudnice nad Labem, I : 46769323, se sídlem Komenského 174, 413
01 Roudnice nad Labem, zastoupená administrátorem P. Mgr. Karlem Ko ím, jako budoucí
prodávající na stran jedné
a
Ústecký kraj, I : 70892156, se sídlem Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
zastoupený hejtmankou Janou Va hovou, jako budoucí kupující na stran druhé

uzav ely níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

SMLOUVU O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUV .
lánek I.
Budoucí prodávající je výlu ným vlastníkem pozemku PK p. . 3515 o vým e 4989 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt
Litom ice na listu vlastnictví . 2303 pro obec a katastrální území Roudnice nad Labem.
Vlastnické právo prodávajícího k výše uvedené nemovitosti je doloženo zápisem
v pozemkové knize, a to v knihovní vložce . 149, vedené pro katastrální obec Roudnice nad
Labem, soudní okres Roudnice nad Labem, a Rozhodnutím pražského arcibiskupa o slou ení
církevní právnické osoby s nep erušenou právní kontinuitou z ízené p ed r. 1983 s názvem ímskokatolické proboštství v Roudnici n. Lab. s církevní právnickou osobou s názvem ímskokatolická
farnost Roudnice nad Labem.
Geometrickým plánem bude z výše uvedeného pozemku PK p. . 3515 v katastrálním území
Roudnice nad Labem odd lena nová parcela, jejíž hranice a vým ra budou up esn ny. P edm t
koup je zobrazen na kopii plánku, která tvo í jako p íloha nedílnou sou ást této smlouvy. P ibližná
vým ra tohoto nového pozemku bude cca 500 m2. Odd lovací geometrický plán zajistí na své
náklady budoucí kupující. Budoucí prodávající se zavazuje tento odd lovací geometrický plán
akceptovat.
Budoucí prodávající souhlasí s p ípravou stavby komunikace do okamžiku vydání územního
rozhodnutí.
lánek II.
P edm tem této smlouvy je ujednání smluvních stran o budoucím prodeji pozemku - ásti
PK p. . 3515 v katastrálním území Roudnice nad Labem nov odd lené geometrickým plánem a
blíže specifikované v l. I. této smlouvy, a to za dále uvedených podmínek.
Budoucí prodávající se zavazuje uzav ít kupní smlouvu, pokud jej k tomu budoucí kupující
písemn vyzve, nejpozd ji do 1 roku od potvrzení výše uvedeného odd lovacího geometrického
plánu p íslušným katastrálním ú adem.

Smluvní strany se dohodly na následujícím obsahu kupní smlouvy:
ímskokatolická farnost Roudnice nad Labem, I : 46769323, se sídlem Komenského 174, 413 01
Roudnice nad Labem, zastoupená administrátorem P. Mgr. Karlem Ko ím, jako prodávající na
stran jedné
a
Ústecký kraj, I : 70892156, se sídlem Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
zastoupený ____________________________________, jako kupující na stran druhé
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku, ve smyslu ust. § 588 a násl. Ob anského zákoníku .
40/1964 Sb. tuto

K U P N Í

S M L O U V U.

1.
ímskokatolická farnost je výlu ným vlastníkem pozemku PK p. . 3515 o vým e 4989 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt
Litom ice na listu vlastnictví . 2303 pro obec a katastrální území Roudnice nad Labem.
Vlastnické právo prodávajícího k výše uvedené nemovitosti je doloženo zápisem
v pozemkové knize, a to v knihovní vložce . 149, vedené pro katastrální obec Roudnice nad Labem,
soudní okres Roudnice nad Labem, a Rozhodnutím pražského arcibiskupa o slou ení církevní
právnické osoby s nep erušenou právní kontinuitou z ízené p ed r. 1983 s názvem ímsko-katolické
proboštství v Roudnici n. Lab. s církevní právnickou osobou s názvem ímskokatolická farnost
Roudnice nad Labem.
Geometrickým plánem . ______________ byla z výše uvedeného pozemku PK p. . 3515
v katastrálním území Roudnice nad Labem odd lena nová parcela . _____ o vým e ____ m2 pro
obec a katastrální území Roudnice nad Labem.
2.
Prodávající prodává pozemek p. . ______ o vým e ______ m2 v katastrálním území
Roudnice nad Labem, specifikovaný v l. I. této smlouvy s veškerými právy a povinnostmi s touto
nemovitostí spojenými, a to za vzájemn dohodnutou kupní cenu ve výši 200,- K /m2, tj. celkem
_________,- K (slovy: __________________________ korun eských) kupujícímu a kupující výše
uvedený pozemek za tuto cenu do svého vlastnictví kupuje. Kupující kupuje pozemek ve stavu,
v jakém se ke dni podpisu této smlouvy nachází a prohlašuje, že je mu jeho stav dob e znám.
Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, na které by m l kupujícího zvlášt
upozornit.
Prodávající prohlašuje, že na pozemku neváznou žádná zástavní práva i jiné právní
povinnosti, které by omezovaly výkon jeho vlastnických práv.
3.
Kupní cena ve výši _________,- K bude kupujícím prodávajícímu uhrazena bankovním
p evodem na ú et prodávajícího . 328340471/0100 nejpozd ji do 30 dn od podpisu smlouvy.
Prodávající svým podpisem na této smlouv souhlasí s uvedeným vyrovnáním kupní ceny.
4.
Vlastnické právo a ostatní práva a povinnosti k pozemku p echázejí na kupujícího vkladem
práva do katastru nemovitostí.
5.
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Správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující,
da z p evodu pozemku ve smyslu zák. . 357/1992 Sb. ve zn ní pozd jších zm n a dopl k hradí
prodávající.
Sou asn s podpisem této kupní smlouvy bude ob ma stranami podepsán návrh na vklad
práva vlastnického ve prosp ch kupujícího do katastru nemovitostí.
Podání návrhu na vklad na p íslušný katastrální ú ad zajistí prodávající do 30 dn po
obdržení celé kupní ceny.
6.
Tato smlouva podléhá p ed vkladem do katastru nemovitostí schválení Arcibiskupstvím
pražským.
7.
Po povolení vkladu do katastru nemovitostí bude na základ
vlastnictví nemovitostí podle lánk I. a II. smlouvy.

této smlouvy zapsáno

8.
1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si v souladu s touto smlouvou na výzvu druhé smluvní
strany vzájemn úplnou sou innost v ízení p ed katastrálním ú adem, zejména doložit v termínu
ve výzv stanoveném pot ebné doklady a u init podání za ú elem odstran ní vad a nedostatk
kupní smlouvy a návrhu na vklad tak, aby vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve
prosp ch kupujícího byl povolen. V p ípad zastavení ízení o povolení vkladu pro nedostatky
návrhu na vklad, které p es výzvu katastrálního ú adu nebyly odstran ny, se smluvní strany
dohodly, že dnem právní moci rozhodnutí o zastavení ízení se kupní smlouva od po átku ruší a
smluvní strany jsou si povinny do 15-ti dn vrátit vše, co podle této smlouvy nabyly.
2. Dojde-li k zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, p i emž
d vodem zamítnutí návrhu na vklad budou odstranitelné vady kupní smlouvy, zavazují se smluvní
strany uzav ít do 15-ti dn ode dne právní moci zamítavého rozhodnutí katastrálního ú adu v
závislosti na právní povaze vady novou smlouvu, a to na výzvu kterékoliv ze smluvních stran. V
nové smlouv budou vady vytýkané katastrálním ú adem odstran ny a p vodní smlouva bude
zrušena. Pokud n která ze smluvních stran neposkytne sou innost pot ebnou k uzav ení nové
kupní smlouvy, smluvní strany se dohodly, že dnem následujícím po uplynutí lh ty 30-ti dn od
právní moci zamítavého rozhodnutí katastrálního ú adu se kupní smlouva od po átku ruší a
smluvní strany jsou si povinny do 15-ti dn vrátit vše, co na základ této smlouvy nabyly.
3. V p ípad , že katastrální ú ad zamítne návrh na vklad vlastnického práva ve prosp ch
kupujícího do katastru nemovitostí pro neodstranitelné vady kupní smlouvy, sjednávají si
smluvní strany rozvazovací podmínku ú innosti této smlouvy tak, že dnem nabytí právní moci
rozhodnutí katastrálního ú adu o zamítnutí návrhu na vklad následky této kupní smlouvy
pominou, tato kupní smlouva se od samého po átku ruší a smluvní strany jsou si povinny do 30-ti
dn ode dne právní moci rozhodnutí vrátit vše, co na základ této smlouvy nabyly.
9.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné v le a s
jejím zn ním pln souhlasí, a že tato nebyla uzav ena v tísni za nápadn nevýhodných podmínek. Na
d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy.
Smlouva se vyhotovuje v osmi vyhotoveních, z nichž 5 vyhotovení bude p edloženo
katastrálnímu ú adu (z toho 2 vyhotovení pro katastrální ú ad, jedno pro prodávajícího, kupujícího
a Arcibiskupství pražské jakožto schvalovací orgán), zbývající vyhotovení bude v jednom exemplá i
uloženo u schvalovacího orgánu pro p ípadné pot eby smluvních stran v období trvání ízení o
povolení vkladu práva do katastru nemovitostí a po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních
stran.
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V Roudnici nad Labem dne ____________________

________________________
prodávající

________________________
kupující
Schvalovací potvrzení
________________________
Arcibiskupství pražské
generální viká

lánek III.
Tato smlouva m že být m n na nebo dopl ována pouze postupn íslovanými písemnými
dodatky podepsanými ob ma smluvními stranami a schválenými Arcibiskupstvím pražským, jinak
jsou neplatné.
Tato smlouva má ú innost po dobu 3 let ode dne jejího podpisu.
Pokud v této smlouv není stanoveno jinak, ídí se právní vztahy z ní vyplývající
p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku.

lánek IV.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a ú innosti po schválení
Arcibiskupstvím pražským. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž budoucí kupující
obdrží dv vyhotovení a budoucí prodávající a Arcibiskupství pražské obdrží po jednom
vyhotovení.
O uzav ení této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ……..
ze dne ………
V Roudnici nad Labem dne __________________

__________________________
budoucí prodávající

__________________________
budoucí kupující
Schvalovací potvrzení

_______________________
Arcibiskupství pražské
generální viká
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STATUT VÝBORU PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
ZASTUPITELSTVA ÚSTECKÉHO KRAJE
________________________________________________________
Statut výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen výbor pro
NM ZÚK) vychází z ustanovení § 76 až 79 zákona .129/2000Sb.ve zn ní novel (Zákon o
krajích) a zákona § 6 zákona 273/2001Sb. o právech p íslušník národnostních menšin.
Výbor pro národnostní menšiny ZÚK byl z ízen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
(dále jen ZÚK) . 23/1Z/2008 ze dne 26.11.2008 v souladu s § 78, odst. (1), Zákona
129/2000Sb. (Zákon o krajích) jako výbor, který zastupitelstvo z izuje povinn .
I.
Složení výboru pro NM ZÚK
Výbor pro NM ZÚK, jehož složení schvaluje ZÚK tvo í :
p edseda (v souladu s § 76, odst. 2. Zákona o krajích, musí být p edseda lenem ZÚK)
místop edseda
lenové
pro organiza ní záležitosti (p íprava jednání, dokumentace innosti ad.) je lenem
výboru, tajemník(ice) – nehlasuje, p íp. s hlasem poradním
- výbor má 21 len z nichž 10 volí ZÚK z ad svých len a zástupc politických stran
leny výboru jsou dále zástupci národnostních menšin na základ návrh organizací
sdružujících jednotlivé národnostní menšiny :
slovenské
ma arské
bulharské
ukrajinské
romské
židovské
n mecké
vietnamské

-

II.
Jednání Výboru pro NM ZÚK
1. Pravidla jednání Výboru pro NM ZÚK jsou dána Zákonem o krajích a ídí se platným „
Jednacím ádem Zastupitelstva Ústeckého kraje a výbor Zastupitelstva Ústeckého
kraje a Kontrolním ádem výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje“.
2. V souladu s t mito normami jde p edevším o dodržování následujících ustanovení :
a) výbor se schází podle plánu práce schváleného ZÚK; pozvánky na zasedání výboru jsou
jeho len m spolu s podkladovým materiály zasílány elektronicky, nejpozd ji sedm dní p ed
zasedáním; v p ípad obsáhlejších podkladových materiál mohou být sou asn zasílány i
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písemn ; dalším osobám p izvaným na zasedání výboru jsou spolu s pozvánkou zasílány
pouze ty podkladové materiály, k jejichž projednání byly tyto osoby p izvány
b) k p ijetí usnesení je pot eba souhlasu nadpolovi ní v tšiny len výboru
c) usnesení výboru se vyhotovují písemn a podepisuje je p edseda výboru a ov ovatel
d) na zasedání výboru mohou být p izvány další osoby
III.
Dokumentace z jednání Výboru pro NM ZÚK
1. Z každého jednání výboru se po izuje a zakládá dokumentace.
2. Na každé jednání Výboru pro NM ZÚK je len m rozesílána pozvánka v elektronické
podob . V p ípad vyžádání je zasílána pozvánka v listinné podob .
3. Z jednání je po izováno usnesení v listinné podob .
4. Z jednání je po izován zkrácený, bodový zápis.V p ípad , že o to len výboru,
p edseda, místop edseda, v od vodn ných p ípadech i tajemník(ice) požádá, zapíše se
do zápisu p esné zn ní jeho vyjád ení.
5. Sou ástí dokumentace z jednání Výboru pro NM ZÚK je prezen ní listina.
IV.
innost výboru pro NM ZÚK
1. Výbor pro NM je stálým poradním a iniciativním poradním orgánem ZÚK pro otázky
týkajících se národnostních menšin a jejich p íslušník , je z ízen v souladu se zákonem .
273/2001Sb. a .129/2000Sb.
2. výbor pro národnostní menšiny se odpovídá ze své innosti ZÚK, a proto ZÚK p edkládá :
a) ke schválení plán práce vždy na následující pololetí
b) zprávu o své innosti 1x za p l roku (vždy na posledním zasedání ZÚK v daném pololetí)
c) se zprávou o innosti rovn ž zápisy o provedených kontrolách.
3. Výbor pro NM pracuje ve dvou pracovních skupinách odpovídajících svým zam ením
radám vlády R:
a) pro národnostní menšiny
b) pro otázky romské komunity
V.
Záv re né ustanovení
Tento Statut je platný a nabývá ú innosti dnem schválení v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Tento Statut byl projednán a navržen ke schválení ZÚK na zasedání Výboru pro národnostní
menšiny ZÚK dne 28. 4. 2009.
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