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 10. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 16. 12. 2009 od 10:10 hodin do 16:15 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/10Z/2009
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 10. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1. PhDr. Vlastimil Doležal (ODS) – předseda návrhové a volební komise
2. Ing. Ivo Perna (KSČM)
3. Ing. Stanislav Stehlík (S.cz)
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/10Z/2009
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III.volebního
období 2008 - 2012:
1. Ing. René Budjače (ODS)
2. JUDr. Zděnka Lavičku (ČSSD)
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/10Z/2009
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
program 10. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 51 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/10Z/2009
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 36/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 60/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 78/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 79/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 80/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 81/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 82/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 83/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 84/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 85/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 86/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 87/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 88/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 89/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 90/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 91/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 92/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 93/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 143/5Z/2009 B-02 Doporučení Zastupitelstvu Ústeckého kraje k navázání
zahraniční spolupráce
20. Usnesení č. 36/6Z/2009 B Program I. - Preventivní programy realizované školami a
školskými zařízeními – schválení dotací
21. Usnesení č. 48/6Z/2009 B Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 50/6Z/2009 B Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 56/6Z/2009 C Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 57/6Z/2009 C Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 59/6Z/2009 C Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 64/6Z/2009 B Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 67/6Z/2009 B Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 68/6Z/2009 B Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 69/6Z/2009 B Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 71/6Z/2009 B Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 73/6Z/2009 C Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 12/7Z/2009 D Povodně 2009 – financování škod
33. Usnesení č. 22/7Z/2009 B Změna závazných ukazatelů v usnesení Zastupitelstva ÚK č.
29/5Z/2009 Dotační „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
pro rok 2009“ - schválení dotací
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34. Usnesení č. 24/7Z/2009 B Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2010 – schválení a vyhlášení programu
35. Usnesení č. 25/7Z/2009 B Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010 –
schválení a vyhlášení programu
36. Usnesení č. 26/7Z/2009 B Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2010 – schválení a vyhlášení
programu
37. Usnesení č. 28/7Z/2009 B Program aktivního života PAŽIT- přidělení dotace
38. Usnesení č. 39/7Z/2009 C Financování investiční akce „II/247 Přivaděč k Průmyslové zóně
prosmyky I. část“
39. Usnesení č. 95/7Z/2009 B Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 130/7Z/2009 B Nakládání s majetkem
41. Usnesení č. 131/7Z/2009 B Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 9/8Z/2009 B Volba přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem
43. Usnesení č. 13/8Z/2009 C-01 Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče
2010 – vyhlášení
44. Usnesení č. 22/8Z/2009 B-01 Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit
zaměřených na podporu rodiny 2010 – vyhlášení
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 34/23Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.07.2010
2. Usnesení č. 44/5Z/2009 B Smlouva o spolupráci Cíl 3 – přeshraniční silniční spojení II/266
Lobendava na 31. 3. 2010
3. Usnesení č. 66/6Z/2009 B Nakládání s majetkem na 31. 3. 2010
(Hlasování: 48 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/10Z/2009
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 1.10. 2009 do 26.11. 2009.
(Hlasování: 47 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/10Z/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, doplněnou
o informaci Ing. Jindřicha Fraňka, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství.
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/10Z/2009
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Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
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 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: 31. 1. 2010
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/10Z/2009
Zásady pro čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
Zásady pro čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje
dle přílohy číslo 1 toho to usnesení.

B) ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zástupci ředitele Krajského
Úřadu a bezpečnostnímu řediteli, předložit schválené „Zásady pro čerpání finančních
prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje“ k podpisu.
Termín: 30. 12. 2009
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/10Z/2009
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na rok
2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

si vyhrazuje
podle §37 zákona o krajích rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Regionální
radě regionu soudržnosti Severozápad.

B)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Ústeckým krajem a Regionální radou regionu
soudržnosti Severozápad, se sídlem Mírové náměstí 37, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
75082136 dle předloženého materiálu.

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/10Z/2009
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d l o
o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem,
v souladu s čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů.
B) v o l í
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Václav Brůha, nar. 25. 3. 1947, bytem Chomutov, Kamenná 5088,
Jaroslav Hendrych, nar. 24. 3. 1948, bytem Most, kpt. Jaroše 37, bl. 606,
Milan Klocperk, nar. 9. 4. 1972, bytem Varnsdorf, Vilová 2064,
Jiřina Mauleová, nar. 1. 11. 1953, bytem Ústí nad Labem, Myslivečkova 38,
Jaroslav Rydval, nar. 28. 9. 1946, bytem Ústí nad Labem, Jizerská 2896/3,
MVDr. Jiří Tichý, nar. 10. 4. 1943, bytem Chomutov, Písečná 5031,
Milan Vajgl, nar. 11. 12. 1954, bytem Litoměřice, Janáčkova 6.
C) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí nad
Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 6. 1. 2010
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/10Z/2009
Schválení Dohody mezi Vládou Republiky Srbské (Bosna a Hercegovina) a Ústeckým krajem
(Česká republika)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/7Z/2009 ze dne 2.9.2009.
B) r o z h o d u j e
dle §28 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dohody mezi Vládou Republiky Srbské (Bosna a
Hercegovina) a Ústeckým krajem dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
(Hlasování: 46 – 0 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/10Z/2009
Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, uzavření Memoranda o pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a
mládeže České republiky 2012 mezi Ústeckým krajem a Karlovarským krajem, dle přílohy
č. 3 tohoto usnesení,

B)

ukládá
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Ing. Petrovi Jakubcovi, členovi Rady Ústeckého kraje s kompetencí pro oblast školství,
mládeže a sportu, zajistit realizaci další spolupráce mezi kraji s cílem získání pořadatelství,
a to zejména zaslat Českému Olympijskému Výboru (ČOV) projev zájmu o pořadatelství a
přihlásit se do výběrového řízení, které bude vyhlašovat ČOV v roce 2010.
Termín: 31. 1. 2010
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/10Z/2009
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
1. rozpočet Ústeckého kraje na rok 2010 v objemu:
v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:

12 441 260

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)

3 496 358
279 715
331 126
8 334 061

Výdaje celkem, z toho:

12 685 928

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

10 034 810
2 651 118

Saldo: příjmy - výdaje

- 244 668

Financování celkem, z toho:

244 668

Investiční úvěr
Klubový úvěr (úvěrový rámec)
Splátka jistiny úvěru
Splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)

542 740
1 234 334
- 140 000
- 1 392 406

dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
2. příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2010:
a)
b)
c)
B)

Fond rozvoje Ústeckého kraje
Fond hejtmanky Ústeckého kraje
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

207 854 tis. Kč
50 000 tis. Kč
8 500 tis. Kč

stanovuje
závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok
2010:
příjemce
Asociace krajů ČR
IČ: 709 331 46
Regionální rada

účel
členský příspěvek
neinvestiční dotace na činnost – 7 472 tis. Kč
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objem
v tis. Kč
2 700
25 204

regionu soudržnosti
Severozápad
IČ: 750 821 36

Klub českých turistů
– oblast Ústecký kraj
IČ: 711 651 42
Krušnohorská bílá
stopa, o. s.
IČ: 226 879 47
České Švýcarsko,
o. p. s.
IČ: 254 369 11
Správa Národního
parku České
Švýcarsko
IČ: 705 657 59
C)

investiční dotace na činnost – 632 tis. Kč
neinvestiční dotace na spolufinancování
projektů ROP – 400 tis. Kč
investiční dotace na spolufinancování
projektů ROP – 16 700 tis. Kč
udržování a obnova značení turistických
tras, cyklotras a hipotras

413

údržba a obnova lyžařských běžeckých
stop v Krušných horách

700

neinvestiční dotace do Destinačního fondu

500

příprava knihy o historii Pravčické brány

250

bere na vědomí
1. objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2010 účelově určených na spolufinancování
programů nebo projektů Evropské unie ve výši 176 854 tis. Kč,
2. transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí
přímých nákladů na vzdělávání v roce 2010 ve výši 3 891 948 tis. Kč dle přílohy č. 5
tohoto usnesení.

(Hlasování: 50 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/10Z/2009
Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů
zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru pro rok 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
stanovuje
výši náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
v souladu s ustanovením § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a to
pro rok 2010 paušální částkou ve výši:
200,- Kč (dvěstěkorunčeských) za jednu hodinu, maximálně však ve výši 1 800,- Kč
(jedentisícosmsetkorunčeských) za jeden den
Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě stanoví hejtmanka, zástupce
hejtmanky nebo jí pověřený vedoucí odboru kancelář hejtmana a zástupce ředitele krajského
úřadu s tím, že do rozsahu potřebné doby se kromě doby jednání zastupitelstva, rady,
výboru, komise, politického klubu nebo akce na kterou byl delegován zastupitelstvem,
radou nebo hejtmankou, zástupcem hejtmanky, případně jí pověřeným vedoucím odboru
kancelář hejtmana a zástupcem ředitele krajského úřadu, zahrnuje i doba potřebná k cestě na
jednání a z jednání.
Náhrada je vyplácena na základě podkladů předložených členem zastupitelstva a podléhá dani
z příjmů.
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(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/10Z/2009
Problematika úhrady regulačních poplatků dle zákona č. 48/1997 Sb.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. předloženou informaci o realizaci usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/4Z/2009
ze dne 25. 3. 2009,
2. výzvu Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV-44754-/ODK-2009 doručenou
Ústeckému kraji dne 22. 10. 2009 včetně její přílohy Analýza postupu krajů při úhradách
regulačních poplatků za pojištěnce z hlediska překročení mezí samostatné působnosti krajů
ze dne
9. 10. 2009
a stanovisko
advokátní
kanceláře
Mgr. Marie Benešové,
dle předloženého materiálu.
B) konstatuje
na základě předloženého stanoviska, že výzva Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV44754-/ODK-2009 není důvodná, neboť Ministerstvo vnitra České republiky nemá pravomoc
vůči Ústeckému kraji postupovat způsobem předpokládaným v ust. § 82 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, neboť se jedná o usnesení, na které se vztahuje výluka podle
ust. § 82 odst. 6 zákona o krajích, a Ústecký kraj navíc nikterak nezasahuje do výlučné
kompetence státu regulovat veřejné zdravotní pojištění.
C) schvaluje
1. přehled poskytnutých plnění a seznam občanů Ústeckého kraje v jejichž prospěch byla
plnění provedena (za měsíc říjen 2009) na základě veřejného příslibu dle usnesení
Zastupitelstva Ústeckého ze dne 25. 3. 2009.
2. návrh odpovědi na výzvu Ministerstva vnitra České republiky ke zjednání nápravy
č.j. MV-44754-/ODK-2009 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.
(Hlasování: 33 – 4 – 8)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/10Z/2009
Zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji v roce 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1.

vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní
péče, který je přílohou č. 7 tohoto usnesení,

2.

výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje:
a)
b)

B)

z článku IV. odst. 2) spočívající v tom, že dotace je poskytnuta bez vyhlášení
dotačního programu Ústeckého kraje,
z článku VIII. odst. 7) spočívající v tom, že dotace je poskytnuta na úhradu až 100%
nákladů vzniklých obci při zabezpečení ambulantní pohotovostní péče

rozhodlo
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v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném
znění, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče
na území Ústeckého kraje od 1. 1. 2010 níže uvedeným obcím:
Město Rumburk
Sídlo: Tř. 9. května 1366, 40801 Rumburk
IČ: 00261602
ve výši 620 000 Kč
Město Varnsdorf
Sídlo: Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf
IČ: 00261718
ve výši 475 00 Kč
Statutární město Děčín
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 40538 Děčín IV
IČ: 00261238
ve výši 1 230 000 Kč
Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo: Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
ve výši 935 000 Kč
Město Litoměřice
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice
IČ: 00263958
ve výši 1 230 000 Kč
Město Roudnice nad Labem
Sídlo: Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
ve výši 1 145 000 Kč
Statutární město Teplice
Sídlo: Nám. Svobody 2, 41595 Teplice
IČ: 00266621
ve výši 935 000 Kč
Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 41831 Bílina
IČ: 00266230
ve výši 620 000 Kč
Statutární město Most
Sídlo: Radniční 1/2, 43401 Most
IČ: 00266094
ve výši 935 000 Kč
Město Litvínov
Sídlo: Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov
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IČ: 00266027
ve výši 620 000 Kč
Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 44023 Louny
IČ: 00265209
ve výši 955 000 Kč
Město Žatec
Sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec
IČ: 00265781
ve výši 1 525 000 Kč
Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
IČ: 00261891
ve výši 1 230 000 Kč
Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň
IČ: 00261912
ve výši 1 145 000 Kč
za předpokladu, že příjemce dotace uzavře s Ústeckým krajem smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2010 v souladu
s principy zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji od 1. 1. 2010
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/10Z/2009
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předložené informace o zjištěných nesrovnalostech v souvislosti s oceňováním předmětů
nepeněžitých vkladů v letech 2007 a 2008 (stanovisko dle předloženého materiálu) a
v důsledku tohoto vzniklou pohledávku Ústeckého kraje vůči Krajské zdravotní, a.s, se sídlem
Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627 ve výši 212.618.304,50
Kč,
B) souhlasí
s uzavřením Dohody o narovnání dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
Rozhodnutí o peněžitém a nepeněžitém vkladu Ústeckého kraje do společnosti Krajská
zdravotní, a.s. a o zvýšení majetkové účasti v této společnosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
C)

rozhoduje
1. dle § 36 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. se
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sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627, a to
peněžitým vkladem ve výši 212.618.000 Kč,
2. dle § 36 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. se
sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627, a to
nepeněžitým vkladem nemovitostí ve vlastnictví Ústeckého kraje uvedených v příloze č. 9
tohoto usnesení, ve výši 6.300.000,-- Kč a o jejich vyjmutí ze správy Krajské majetkové,
příspěvkové organizace, která je má svěřené do správy,
D)

ukládá
Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla jako jediný akcionář v působnosti valné hromady
společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ
401 13, IČ: 25488627 o zvýšení základního kapitálu ve smyslu bodu 1. a 2. tohoto usnesení.
Termín: 16. 12. 2009

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/10Z/2009
Žádosti o finanční příspěvky z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. 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: Městys Slavětín
IČ: 265497
sídlo: Na Městečku 50, 439 09 Slavětín
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Obnova dětského hřiště ve Slavětíně
2. 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: Forad Consult, s.r.o.
IČ: 28578694
sídlo: Rybalkova 1323, 440 01 Louny
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Zavedení nástrojů sloužících pro zlepšení úrovně sociálních
služeb poskytovaných v ÚK
3. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 6
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 00379719
sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
zřizovatel: Statutární město Chomutov
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výše dotace: 60 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 80%
název projektu (akce): Propagace PZOO Chomutov a Ústeckého kraje
4. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 6
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 00379719
sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
zřizovatel: Statutární město Chomutov
výše dotace: 70 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 80%
název projektu (akce): Rozšíření dětské zoo
5. 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: Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.
IČ: 25446380
sídlo: B. Němcové 552, 430 01 Chomutov
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): POHÁDKA O KOUZELNÉ PECI
6. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 6
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
IČ: 00083135
sídlo: Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem
zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Soutěž MISSIS 2010 v Severočeském divadle opery a
baletu Ústí n. L.
7. 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: Oblastní charita Ústí nad Labem
IČ: 44225512
sídlo: Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Centrum pro rodinu Archa
8. o neposkytnutí dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
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žadatel: Město Velký Šenov
IČ: 261734
sídlo: Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov
výše dotace: 599 000 Kč
název projektu (akce): Nákup zásahového vozidla T 815 CAS 32 pro jednotku
SDH Velký Šenov
9.

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 Bžany
IČ: 266264
sídlo: Bžany 50, 415 01 Teplice
výše dotace: 87 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Osazení zpomalovacích pruhů na silnici III/25818 Lhenice a
Mošnov

10. 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: 150 000 Kč
název projektu (akce): Vybavení mateřské školy ve Slavětíně
11. 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: Nemocnice Žatec, o.p.s.
IČ: 25026259
sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec
výše dotace: 3 256 000 Kč
název projektu (akce): Modernizace přístrojového vybavení
12. 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: SENIOR CZ, s.r.o.
IČ: 25413244
sídlo: Před Ústavem 6, Praha 8
výše dotace: 4 300 000 Kč
název projektu (akce): Propagace Ústeckého kraje
13. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obecně prospěšná společnost Milešovka
IČ: 25027336
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sídlo: Myslivečkova 41, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 1 100 000 Kč
název projektu (akce): Čistírna odpadních vod
14. 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 Travčice
IČ: 00264504
sídlo: Travčice 150, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Slavnostní otevření přívozu v Nučničkách
15. 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 Pětipsy
IČ: 262081
sídlo: Pětipsy 58, 431 53
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Oprava střechy na budově obecního domu
16. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 6 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: ZŠ Chomutov, Zahradní 5265
IČ: 46789677
sídlo: Zahradní 5265, 430 04 Chomutov
zřizovatel: Statutární město Chomutov
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Vytvoření zázemí pro pracovníky školy
17. 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: RELAX ACTIV CLUB
IČ: 28561031
sídlo: Blatno 118, 430 01 Chomutov
výše dotace: 838 000 Kč
název projektu (akce): „W E L N E S S“
(Hlasování: 43 – 0 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/10Z/2009
Dotační program OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost 1. výzva oblast podpory 3.2 - návrh
poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) rozhoduje
O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených v 1. výzvě Globálního
grantu v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k zajištění realizace části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 3. 2010
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/10Z/2009
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 12 (dále jen změna PRVKÚK)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 12, 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 Stebno, Chožov, Křimov
v místních částech Domina a Krásná Lípa, Bělušice v místních částech Bedřichův Světec a
Odolice, Nová Ves v Horách v místní části Mikulovice a Pesvice dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/10Z/2009
Schválení Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe včetně závazné části plánu pro území Ústeckého kraje
dle předloženého materiálu a Plán oblasti povodí Dolní Vltavy včetně závazné části plánu pro
území Ústeckého kraje dle předloženého materiálu s tím, že jednotlivá protipovodňová
opatření budou realizována v závislosti na finančních možnostech kraje a možnostech dalších
zdrojů financování (z prostředků dotačních programů a vlastních zdrojů žadatelů) v časovém
horizontu, který pravděpodobně přesáhne plánovací období let 2010 až 2015.
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/10Z/2009
Schválení Programu pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2010.
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B) u k l á d á
Ing. Taťáně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství zajistit vyhlášení
schváleného „Programu pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje
v roce 2010“.
Termín: 31. 12. 2009
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/10Z/2009
Návrh smlouvy o spolupráci k projektu Cíl 3 – Obnova vodního režimu v Podkrušnohorské
hnědouhelné pánvi - VODAMIN
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1 . spolupráci mezi lead partnerem Ústeckým krajem a Das Sächsische Oberbergamt, Das
Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie a Stadt Oelsnitz na
projektu „VODAMIN - projekt pro zachování čisté vody a její využití v regionech
s důlní činností v Ústeckém kraji, Oberlausitz a Oelsnitz/Lugau“ , v rámci Programu Cíl
3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko.
2 . uzavření smlouvy o spolupráci mezi projektovými partnery dle předloženého materiálu,
k projektu VODAMIN - projekt pro zachování čisté vody a její využití v regionech s
důlní činností v Ústeckém kraji, Oberlausitz a Oelsnitz/Lugau, v rámci Programu Cíl
3/Ziel 3.
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/10Z/2009
Program prevence kriminality v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
o vyhlášení dotačního programu „Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2010“ v souladu
s přílohou č. 12 tohoto usnesení.

B)

schvaluje
pro dotační program uvedený v bodě A) tohoto usnesení výjimku ze Zásad pro poskytování
účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje ve znění:
a) Článek VIII, bod 6):
Minimální výše dotace činí 10 000 Kč
b) Článek VIII, bod 7):
Maximální výše dotace je 80 % z celkových nákladů projektu.

C)

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zajistit realizaci bodu
A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2009
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(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/10Z/2009
Transformace služeb pobytových zařízení sociální péče v Ústeckém kraji – informace o realizaci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informace o přípravných aktivitách a záměrech transformace služeb pobytových zařízení
sociální péče Domovů pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. – Domova
pro osoby se zdravotním postižením Hliňany a Ústavu sociální péče Lobendava, p.o. v rámci
projektu MPSV financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (čerpání
investičních prostředků z Integrovaného Operačního Programu pro období 2007 – 2013 na
provedení transformace a humanizace pobytových zařízení sociálních služeb).
(Hlasování: 45 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/10Z/2009
Dotační „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009“ –
schválení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
odejmout obci Chlumec dotaci ve výši 438 000,- Kč, poskytnutou zastupitelstvem
usnesením č. 29/5Z/2009 ze dne 22.4.2009, položka 23., z Fondu rozvoje Ústeckého kraje
v rámci realizace Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro
rok 2009, pro porušení podmínek článku VI. bodu 3) Programu;
B) schvaluje
poskytnutí dotace na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní
památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu žadateli:
Římskokatolická farnost Hoštka, dotace ve výši 438.000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: oprava krovu a podhledu kostela sv. Otmara
v Hoštce
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2010
C) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku X. Programu se žadateli uvedenými v části C) tohoto usnesení, dle přílohy č. 7
usnesení Zastupitelstva č. 24/27Z/2008 ze dne 3.9.2008 – schváleného vzoru smlouvy.
Termín: 14. 2. 2010
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/10Z/2009
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Poskytnutí institucionální podpory výzkumu veřejné výzkumné instituci Ústeckého kraje, Ústav
archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i. , na dlouhodobý koncepční rozvoj
organizace v letech 2010 až 2014
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
úplné znění zřizovací listiny Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech,
v. v. i. dle předloženého materiálu.

B)

rozhoduje
dle § 15 písm. a) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění
pozdějších předpisů a § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, o změně zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
ze dne 19. 4. 2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.7.2007
IČ: 47325011
sídlo: Žižkova ul. č. p. 835, Most, PSČ 434 01
dodatkem č. 2 zřizovací listiny dle přílohy č. 13 tohoto usnesení.

C)

ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje zajistit splnění povinnosti podat dle § 6
odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších
předpisů, návrh na zápis změny zřizovací listiny dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona
č.
341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, do
rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Termín: 15. 2. 2010

D)

schvaluje
1. Koncepci odborné činnosti Ústavu archeologické památkové péče severozápadních
Čech, v. v. i., na roky 2010-2014 dle přílohy č. 14 tohoto usnesení.
2. Poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje veřejné
výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
na léta 2010-2014 rozhodnutím dle přílohy č. 15 tohoto usnesení.

E)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance kraje, podepsat změnu zřizovací listiny dle bodu B) tohoto
usnesení a rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dle bodu D)2. tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2010

(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/10Z/2009
Uzavření smlouvy o spolupráci při restaurování vitráží spodní řady oken děkanského chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při restaurování vitráží spodní řady oken děkanského
chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě mezi Ústeckým krajem a Národním
památkovým Ústavem se sídlem v Praze, Valdštejnské náměstí 3, IČ 75032333, dle přílohy
č. 16 k tomuto usnesení;
18

B) rozhoduje
dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o darování okenních vitráží uvedených v příloze č. 17 k tomuto usnesení, České
republice - Národnímu památkovému Ústavu se sídlem v Praze, Valdštejnské náměstí 3, IČ
75032333, za podmínek stanovených ve Smlouvě o spolupráci při restaurování vitráží spodní
řady oken děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, schválené dle bodu 1.
tohoto usnesení;
C) ukládá
Radě kraje rozhodovat o průběžném uzavírání darovacích smluv tak, aby byly splněny
podmínky stanovené ve Smlouvě o spolupráci při restaurování vitráží spodní řady oken
děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, schváleného dle bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: průběžně
(Hlasování: 48 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/10Z/2009
Revokace usnesení Zastupitelstva č. 29/5Z/2009 Dotační Program na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009 – schválení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
1. usnesení Zastupitelstva č. 29/5Z/2009 Dotační Program na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009 – schválení dotací, část B), položka č.
18, v části označení žadatele „Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o.s.“ a
rozhodnout, že žadatelem je „Římskokatolická farnost – děkanství Úštěk“, v ostatním
se dotčené rozhodnutí nemění;
2. usnesení Zastupitelstva č. 29/5Z/2009 Dotační Program na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009 – schválení dotací, část B), položka č.
24, v části označení žadatele „ Občanské sdružení za záchranu kostela sv. Prokopa
v Mukově a dalších kulturních hodnot obce“ a rozhodnout, že žadatelem je
„Římskokatolická farnost Mrzlice“, v ostatním se dotčené rozhodnutí nemění;
B) schvaluje
1. dohodu o ukončení smluv o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1099/KP/2009 a
1071/KP/2008, které jsou přílohou č. 18 a 19 tohoto usnesení
2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti – děkanství
Úštěk a Římskokatolické farnosti Mrzlice, které jsou přílohou č. 20 a 21 tohoto usnesení
C) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít dohody o ukončení smluv o poskytnutí
neinvestičních dotací dle bodu B)1. tohoto usnesení a uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací
dle bodu B)2. tohoto usnesení.
Termín: 14. 2. 2010
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/10Z/2009
Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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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 průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703,
příspěvková organizace
Sídlo: Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, PSČ 407 47
IČ: 00 177 571
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100,
příspěvková organizace
Sídlo: Varnsdorf 5, Mariánská 1100, PSČ 407 47
IČ: 64 045 625
a s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166,
příspěvková organizace
Sídlo: Varnsdorf, Bratislavská 2166, PSČ 407 47
IČ: 18 383 874
a to dnem 1. září 2010.
Majetek, práva a závazky Střední průmyslové školy technické, Varnsdorf, Karolíny Světlé
2703, příspěvkové organizace a Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Varnsdorf
5, Mariánská 1100, příspěvkové organizace přecházejí na přejímací Střední školu služeb a
cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvkovou organizaci. Název právnické
osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Vyšší odborná škola
a Střední škola, Varnsdorf, 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: 41 – 1 – 6)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/10Z/2009
Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení č. 28/7Z/2009 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 2. 9. 2009 takto:
text:
obci Liběšice, ve výši 28 500,- Kč pro:
Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, IČ: 75 019 639, ve výši 28 500,- Kč
se ruší a nahrazuje se textem:
obci Liběšice, ve výši 28 500,- Kč pro:
Základní školu a Mateřskou školu Liběšice, IČ: 75 019 639, ve výši 28 500,- Kč
B) rozhodlo
o poskytnutí dotace dle ust. § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
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zřízení), ve znění pozdějších předpisů z rozpočtu Ústeckého kraje:
1. statutárnímu městu Ústí nad Labem, ve výši 26 000,- Kč pro:
Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace,
IČ: 44 553 315, ve výši 26 000,- Kč
2. městu Lovosice ve výši 20 300,- Kč pro:
Základní škola, Všehrdova 1, Lovosice, IČ: 46 771 786, ve výši 20 300,-Kč
3. statutárnímu městu Děčín ve výši 11 000,- Kč pro:
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII., Vojanova 178/12, IČ: 72 743 972,
ve výši 11 000,- Kč
4. městu Klášterec nad Ohří v e výši 41 500,- Kč pro:
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okr. Chomutov, IČ: 46 787 488,
ve výši 41 500,- Kč
5. obci Mašťov ve výši 11 000,- Kč pro:
Základní škola a Mateřská škola Mašťov, okr. Chomutov, IČ: 70 695 431,
ve výši 11 000,- Kč
6. obci Huntířov ve výši 22 000,- Kč pro:
Základní škola a Mateřská škola Huntířov, příspěvková organizace, IČ: 72 742 241,
ve výši 22 000,-Kč
7. statutárnímu městu Teplice ve výši 21 000,- Kč pro:
Základní škola , Teplice, U Nových lázní 1102, IČ: 63 788 136, ve výši 21 000,-Kč
8. obci Povrly ve výši 12 500,- Kč pro:
Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, IČ: 72 743 921,
ve výši 12 500,- Kč
9. městu Duchcovu ve výši 9 000,- Kč pro:
Základní škola Ant. Sochora Duchcov, Teplická 13 okr. Teplice, IČ 70 880 077,
ve výši 9 000,- Kč
10. Biskupství litoměřickému, Litoměřice ve výši 9 900,- Kč pro:
Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, IČ: 47 274 751, ve výši 9 900,- Kč
11. statutárnímu městu Chomutov ve výši 22 000,- Kč pro:
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265, IČ: 46 789 677, ve výši 22 000,- Kč
12. statutárnímu městu Most ve výši 10 500,- Kč pro:
Základní škola, Most, Okružní 1235, IČ: 47 326 417, ve výši 10 500,- Kč
v rámci programu PAŽIT.
C) 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: 37 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/10Z/2009
Dotační program: „Sport a volný čas 2009“ – dodatek ke smlouvě
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 952/2009/SMT-82 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci dotačního programu „Sport a volný čas 2009“, dle přílohy č. 22 tohoto usnesení
(změna termínu vyúčtování).

B)

ukládá
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Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2009
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/10Z/2009
Dotační program: „Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí Ústeckého kraje 2009“ –
dodatek ke smlouvě
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám č. 2274/2009/VS-127 a č. 2276/2009/VS-129 o
poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „Podpora vrcholového sportu a
sportovního zázemí Ústeckého kraje 2009“, dle přílohy č. 23 a 24 tohoto usnesení (změna
termínu vyúčtování).

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: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 34/10Z/2009
Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji "Příspěvek na dojíždění" – schválení
příspěvku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
dle ust. § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů z rozpočtu Ústeckého kraje o uzavření smluv o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace k realizaci motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji
„Příspěvek na dojíždění 2009“ s žadateli dle přílohy č. 25 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: 35 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 35/10Z/2009
Dotační program: Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2010 dle přílohy č.26 tohoto usnesení.
(Hlasování: 35 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 36/10Z/2009
Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádost o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2005, tj. prodloužení termínu
dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
-

Územně plánovací dokumentace obce Veselé do 31. 12. 2010

-

Územní plán města Meziboří do 31. 12. 2010

(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 37/10Z/2009
Informace o vývoji snahy o zápis Českosaského Švýcarska do Přírodního seznamu
dědictví UNESCO
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

Světového

A) bere na vědomí
informaci o postupu jednání ve věci zápisu Českosaského Švýcarska do Přírodního seznamu
Světového dědictví UNESCO.
B) schvaluje
vyslovení podpory úsilí o zápis Českosaského Švýcarska do Přírodního seznamu Světového
dědictví UNESCO.
(Hlasování: 32 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 38/10Z/2009
Schválení smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby
„II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o
uzavření Smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavby „II/254 okružní křižovatka Teplice u nemocnice“ mezi Ústeckým krajem a Městem
Teplice, dle přílohy č.27 tohoto usnesení.
(Hlasování: 39 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 39/10Z/2009
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Schválení Smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavby „Okružní křižovatky Petrovická II/528 (Ústí nad Labem)“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o
uzavření Smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavby „Okružní křižovatky Petrovická II/528 (Ústí nad Labem)“ mezi Ústeckým krajem a
Statutárním městem Ústí nad Labem, dle přílohy č. 28 tohoto usnesení.
(Hlasování: 40 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 40/10Z/2009
Schválení dodatku ke Smlouvě o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr
zhotovitele stavby „REKO silnice III/01319 Mstišov“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o
uzavření dodatku ke Smlouvě o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr
zhotovitele stavby „REKO silnice III/01319 Mstišov“ mezi Ústeckým krajem a městem Dubí,
dle přílohy č. 29 tohoto usnesení.
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 41/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9.
2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti ALLKON
s.r.o., se sídlem Okružní 350, 435 13 Meziboří, a to:
- pozemek: p.p.č. 139 o výměře 1842 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 130/6 o výměře 1298 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň (pozemek byl oddělen z p.p.č. 130/1 o výměře 16464 m2, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 258-71/2009 ze dne 15.5.2009 a přisloučen k části
p.p.č. 153 o výměře 12152 m2)
obec Ryjice, k.ú. Ryjice, zapsaných na LV č. 31 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu 80.855,-Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice
následné péče Ryjice, příspěvková organizace, se sídlem Ryjice 1, 403 31 Ústí nad
Labem, IČ: 72753536.
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010

2.
Usnesení č. 42/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje do podílového spoluvlastnictví
Miroslavu Štěpánovi (podíl 570/3977), bytem: Březiny 77, Děčín 27, 405 02, Ing.
Stanislavu Vítovi (podíl 672/3977), bytem: Březiny 77, Děčín 27, 405 02, Ludmile
Tomšíčkové (podíl 688/3977), bytem: Březiny 77, Děčín 27, 405 02, manželům Jolaně
Richterové a Rudolfu Richterovi (podíl 746/3977), bytem: Březiny 77, Děčín 27, 405 02,
manželům Blance Janouchové a Lubomíru Janouchovi (podíl 585/3977), bytem: Březiny
77, Děčín 27, 405 02, manželům Daniele Cihlářové a Lubomíru Cihlářovi (podíl
716/3977), bytem: Březiny 77, Děčín 27, 405 02, a to:
- budova: Děčín XXVII - Březiny, č. p. 205, způsob využití: byt. dům, na st. p. č. 132/8,
- pozemek: st. p. č. 132/8 o výměře 320 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsaných na LV č. 402 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj za kupní cenu 1.072.015,- Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola
zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková
organizace, se sídlem: Českolipská 123, 405 02 Děčín-Libverda, IČ: 47274654.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2010

3.
Usnesení č. 43/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce Krásná Lípa, č. p. 545, způsob využití: bydlení, na st. p. č. 185/9,
- pozemek: st. p. č. 185/9 o výměře 2575 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 1516 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4672-243/08
Mgr. Milana Špičky ze dne 11. 9. 2009: 600.000,- Kč
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2. Nejnižší podání: 600.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 180.000,- Kč.
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400
01, IČ: 00829048.

4.
Usnesení č. 44/10Z/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 Rudolfu Richterovi,
bytem: Březiny 77, Děčín XXVII, 405 02, a to:
- pozemek: st. p. č. 581 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití:
garáž (oddělený z p. p. č. 1315 o výměře 518 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro vyznačení budovy č. 588-67/2009 ze dne
16. 4. 2009),
obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsané na LV č. 402 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj za kupní cenu 16.503,- Kč a
vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola
zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda,
příspěvková organizace, se sídlem: Českolipská 123, 405 02 Děčín-Libverda,
IČ: 47274654.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2010

5.
Usnesení č. 45/10Z/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 Martě Uhlířové, bytem
Dubí-Bystřice, Tovární 162/31, PSČ: 417 02, a to:
- pozemek: p.p.č. 692/2 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
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obec Dubí, k. ú. Dubí-Bystřice, zapsané na LV č. 376 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 15.473,-Kč a vyjmutí
uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace 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 kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2010

6.
Usnesení č. 46/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9.
2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje České republice,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, PSČ: 430 01, IČ:
65993390, a to:
- pozemek: p.p.č. 775/9 o výměře 130 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 3078/49 o výměře 1060 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
obec Spořice, k.ú. Spořice, zapsané na LV č. 601 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 119.000,- Kč a vyjmutí
uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 0080837.

B)

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

8.
Usnesení č. 47/10Z/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.
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2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje firmě LOSTR, a.s., se
sídlem Husova 402, Louny, PSČ 440 82, IČ: 46711201 a to:
- rozestavěná budova: část obce Louny, bez čp/če, umístěna na p. p. č. 5133/3,
obec Louny, k. ú. Louny za kupní cenu 103.000,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola technická a Střední
odborné učiliště Louny, p. o., Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 14451042.
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. 3. 2010

9.
Usnesení č. 48/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne
3.9.2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje panu Ladislavu
Kubrichtovi, bytem Janáčkova 320, 436 03 Litvínov 3, a to:
- pozemek: p.p.č. 1136/5 o výměře 228 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 1136/6 o výměře 397 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
obec Horní Jiřetín, k.ú. Dolní Jiřetín, zapsaných na LV č. 171 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za kupní cenu 99 885,- Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí, IČ:
0080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2010

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

rozhoduje
o bezúplatném převodu nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Benešov nad
Ploučnicí, se sídlem: Náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, 407 22, IČ: 00261181, a to:
- pozemek: p. p. č. 1239/3 o výměře 163 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
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využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 448 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a
vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření 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 smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2010

11.
Usnesení č. 50/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Krásná Lípa,
se sídlem: Masarykova 246/6, Krásná Lípa, PSČ: 407 46, IČ: 00261459, a to:
- pozemek: p. p. č. 3154 o výměře 562 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2870 o výměře 25333 m2 dle geometrického plánu
č. 1195-179/2006 ze dne 29. 12. 2006),
- pozemek: p. p. č. 3152 o výměře 324 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2870 o výměře 25333 m2 dle geometrického plánu č.
1195-179/2006 ze dne 29. 12. 2006),
- pozemek: p. p. č. 3157 o výměře 143 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2870 o výměře 25333 m2 dle geometrického plánu č.
1195-179/2006 ze dne 29. 12. 2006),
- pozemek: p. p. č. 2385/34 „díl a“ o výměře 675 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2870 o výměře 25333 m2 dle geometrického
plánu č. 1195-179/2006 ze dne 29. 12. 2006),
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření 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 uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2010

12.
Usnesení č. 51/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu městu
Teplice, se sídlem Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice, IČ: 266621, a to:
- pozemek: p.p.č. 546/18 o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 546/20 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 546/22 o výměře 237 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 546/23 o výměře 114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 546/24 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Teplice, k.ú. Sobědruhy, zapsaných na LV č. 865 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí, IČ: 0080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2010

13.
Usnesení č. 52/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městysu Peruc, se
sídlem Oldřichova 49, 439 07 Peruc, IČ: 00265331, a to:
- těleso části komunikace č. III/23738 v úseku od křižovatky se silnicí II/237 po
křižovatku se silnicí III/23739 v celkové délce 1,045 km na pozemku p.č. 942/2, p.č.
943/1, p.č.443/3, p.č. 443/5 vše v k.ú. Peruc (LV 625, 835),
- pozemek p.p.č. 942/2 o výměře 1841 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek p.p.č. 943/1 o výměře 5725 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Peruc, k. ú. Peruc zapsaných na LV č. 625 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj, a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření 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
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14.
Usnesení č. 53/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Kadaň, se
sídlem Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, IČ: 00261912, a to:
- pozemek p.p.č. 2258/15 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (oddělený z p.p.č. 2258/3 o výměře 6484 m2 dle geometrického plánu č. 2077710/2009 ze dne 22. 9. 2009),
- pozemek p.p.č. 2258/16 o výměře 271 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, (oddělený z p.p.č. 2258/3 o výměře 6484 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemků č. 2077-710/2009 ze dne 22. 9. 2009),
- pozemek p.p.č. 2258/3 „díl d“ o výměře 539 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (sloučeného do p.p.č. 2258/17 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemků č. 2077-710/2009 ze dne 22. 9. 2009),
- pozemek p.p.č. 2258/2 „díl e“ o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (sloučeného do p.p.č. 2258/17 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemků č. 2077-710/2009 ze dne 22. 9. 2009),
- pozemek p.p.č. 2330/1 „díl i“ o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (sloučeného do p.p.č. 2257/3 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemků č. 2077-710/2009 ze dne 22. 9. 2009),
- pozemek p.p.č. 2330/1 „díl m“ o výměře 261 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (sloučeného do p.p.č. 2258/17 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemků č. 2077-710/2009 ze dne 22. 9. 2009),
- pozemek p.p.č. 2330/2 „díl h“ o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (sloučeného do p.p.č. 2258/17 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemků č. 2077-710/2009 ze dne 22. 9. 2009),
- pozemek p.p.č. 2330/3 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, (oddělený z p.p.č. 2330/1 o výměře 846 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemků č. 2077-710/2009 ze dne 22. 9. 2009),
- pozemek p.p.č. 2330/4 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek se skládá z „dílu g“ p.p.č. 2330/1 a „dílu f“ p.p.č. 2258/3 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 2077-710/2009 ze dne 22. 9. 2009),
obec Kadaň, k. ú. Kadaň zapsaných na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj, a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola služeb a Střední odborné
učiliště, Kadaň, příspěvková organizace, se sídlem 5. Května 680, Kadaň 1, PSČ: 432
01, IČ:61342688

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

15.
Usnesení č. 54/10Z/2009
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Málkov, se
sídlem Zelená 3, Zelená, PSČ: 431 02, IČ: 00262013, a to:
- pozemek: p. p. č. 800/2 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělený z p. p. č. 800 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 257-2096/2009 ze dne 10.8.2009),
obec Málkov u Chomutova, k. ú. Málkov u Chomutova, zapsaný na LV č. 374 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj a
vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ:00080837

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010

16.
Usnesení č. 55/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a Statutárním
městem Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, Chomutov, PSČ: 430 28, IČ: 00261891, na
budoucí darování (převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 4782/2 o výměře cca 500 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 6232 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

17.
Usnesení č. 56/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Podbořany, se
sídlem Mírová 615, Podbořany, PSČ 441 17, IČ: 00265365 a to:
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-

pozemek: p.p.č. 1030 díl „h“ o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1030 díl „i“ o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1030 díl „g“ o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(odděleny z p.p.č. 1030 o výměře 5288 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
1265-3318/2009 ze dne 9. 7. 2009)
-

pozemek: p.p.č. 198/3 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 198/1 díl „f“ o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(odděleny z p.p.č. 198/1 o výměře 3849 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
1265-3318/2009 ze dne 9. 7. 2009)
-

pozemek: p.p.č. 198/2 díl „d“ o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 198/2 díl „e“ o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(odděleny z p.p.č. 198/2 o výměře 1435 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
1265-3318/2009 ze dne 9. 7. 2009)
-

pozemek: p.p.č. 1426 díl „b“ o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
- pozemek: p.p.č. 1426 díl „c“ o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(odděleny z p.p.č. 1426 o výměře 49619 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
1265-3318/2009 ze dne 9. 7. 2009)
-

pozemek: p.p.č. 1312 díl „a“ o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň (oddělen z p.p.č. 1312 o výměře 3465 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 1265-3318/2009 ze dne 9. 7. 2009)

obec Podbořany, k.ú. Podbořany, zapsané na LV č. 2133 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj, a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření 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) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010

18.
Usnesení č. 57/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Chodouny,
se sídlem Chodouny 20, PSČ: 411 71, IČ: 263699 na budoucí darování (převod)
nemovitostí, a to:
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pozemek: část p.p.č. 1513/1 o výměře cca 400 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: část p.p.č. 1513/3 o výměře cca 1556 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: část p.p.č. 1513/4 o výměře cca 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: část p.p.č. 1524/1 o výměře cca 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
obec Chodouny, k. ú. Chodouny, zapsaných na LV č. 562 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 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. 7. 2010

19.
Usnesení č. 58/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Jiříkov, se
sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, a to:
- stavba: dlážděné chodníky a veřejné osvětlení o celkových nákladech 486 878,80 Kč vč.
DPH na pozemcích p.č. 6517/5 díl „b“ a 6517/4
- pozemek: p.p.č. 6517/5 díl „b“ o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 6517/3 a sloučen do pozemku p.č.
6517/5 dle geometrického plánu č. 171-47/2009 ze dne 22.4.2009)
- pozemek: p.p.č. 6517/4 o výměře 129 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 6517/3 dle geometrického plánu č. 17147/2009 ze dne 22.4.2009)
obec Jiříkov, k.ú. Filipov u Jiříkova, zapsaných na LV č. 972 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj
-

stavba: dlážděné chodníky o celkových nákladech 500 178,20 Kč vč. DPH na pozemcích
p.č. 6038/2 a 6038/3
- pozemek: p.p.č. 6038/2 o výměře 335 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 6038 dle geometrického plánu č. 108063/2008 ze dne 24.5.2008)
- pozemek: p.p.č. 6038/3 o výměře 307 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 6038 dle geometrického plánu č. 108063/2008 ze dne 24.5.2008)
obec Jiříkov, k.ú. Jiříkov, zapsaných na LV č. 748 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí, IČ: 0080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 12. 2010

20.
Usnesení č. 59/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Skršín, se
sídlem Skršín 48, 434 01 Most, IČ: 266141, a to:
- pozemek: p.p.č. 576/3 o výměře 4393 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Skršín, k.ú. Skršín, zapsané na LV č. 46 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí, IČ: 0080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2010

21.
Usnesení č. 60/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Dubí, se sídlem
Dubí u Teplic, Ruská 264/128, PSČ: 417 01, IČ: 00266281, a to:
- pozemek: p.p.č. 487/4 o výměře 143 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
obec Dubí, k.ú. Dubí-Pozorka, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro město Dubí 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) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2010

22.
Usnesení č. 61/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního města
Děčín, se sídlem Děčín, Mírové náměstí 1175/5, PSČ: 405 38, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p.p.č. 787/12 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Těchlovice, k.ú. Těchlovice nad Labem, zapsané na LV č. 323 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro statutární město Děčín 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) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2010

23.
Usnesení č. 62/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Lovosice, se
sídlem Školní 2, Lovosice, 410 30, IČ: 00263991, a to:
- pozemek: p.p.č. 335/21 o výměře 2026 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Lovosice,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2010

24.
Usnesení č. 63/10Z/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. 2615/1 o výměře 9626 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
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obec Česká Kamenice, k.ú. Česká Kamenice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín 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. 24/09/UDC/BP a doložky dle
přílohy č. 30 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. 2615/1 o výměře 9626 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Česká Kamenice, k.ú. Česká Kamenice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín 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. 3. 2010

25.
Usnesení č. 64/10Z/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. 1378 o výměře 4811 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 160/09/4120 a doložky dle
přílohy č. 31 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. 1378 o výměře 4811 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010

26.
Usnesení č. 65/10Z/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. 782/2 o výměře 919 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 782/4 o výměře 7606 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bžany, k.ú. Lhenice u Bžan, 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. 155/09/4120 a doložky dle
přílohy č. 32 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. 782/2 o výměře 919 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 782/4 o výměře 7606 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bžany, k.ú. Lhenice u Bžan, 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. 3. 2010
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27.
Usnesení č. 66/10Z/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. 1782 o výměře 2914 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1783 o výměře 2996 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1784 o výměře 578 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
obec Deštnice, k.ú. Deštnice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

-

pozemek: p.p.č. 150 o výměře 1375 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Nové Sedlo, k.ú. Chudeřín, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

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. 115/2009 a doložky dle přílohy
č. 33 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. 1782 o výměře 2914 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1783 o výměře 2996 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1784 o výměře 578 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
obec Deštnice, k.ú. Deštnice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
-

pozemek: p.p.č. 150 o výměře 1375 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Nové Sedlo, k.ú. Chudeřín, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
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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. 3. 2010

28.
Usnesení č. 67/10Z/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. 363/1 o výměře 26593 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Nížebohy, 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. 3774/2009 a doložky dle
přílohy č. 34 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. 363/1 o výměře 26593 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Nížebohy, 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. 3. 2010

29.
Usnesení č. 68/10Z/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
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státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1009/3 o výměře 703 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Litvínov, k.ú. Janov u Litvínova, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most 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, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí, IČ: 0080837.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 155/2009 a doložky dle přílohy
č. 35 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. 1009/3 o výměře 703 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Litvínov, k.ú. Janov u Litvínova, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most 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 Smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2010

30.
Usnesení č. 69/10Z/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. 270/4 o výměře 5585 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Račetice, k.ú. Račetice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 286/8 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělený z p.p.č. 286/2 o výměře 635 m2 geometrickým plánem č.
1983-40/2008)
- pozemek: p.p.č. 2780/9 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený z p.p.č. 2780/5 o výměře 110 m2 geometrickým plánem č. 198340/2008)
- pozemek: p.p.č. 2780/10 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený z p.p.č. 2780/5 o výměře 110 m2 geometrickým plánem č. 198340/2008)
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- pozemek: p.p.č. 1622/6 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý sloučením pozemku 1622/6 o výměře 2 m2 a části p.p.č. 3039/1 díl „a“ o
výměře 5 m2 geometrickým plánem č. 1982-45/2008)
- pozemek: p.p.č. 2780/5 o výměře 78 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Kadaň, k.ú. Kadaň, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
B)

souhlasí
1. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 201/2009 a doložky dle
přílohy č. 36 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. 270/4 o výměře 5585 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Račetice, k.ú. Račetice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
-

pozemek: p.p.č. 286/8 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělený z p.p.č. 286/2 o výměře 635 m2 geometrickým plánem
č. 1983-40/2008)
- pozemek: p.p.č. 2780/9 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (oddělený z p.p.č. 2780/5 o výměře 110 m2 geometrickým plánem
č. 1983-40/2008)
- pozemek: p.p.č. 2780/10 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (oddělený z p.p.č. 2780/5 o výměře 110 m2 geometrickým plánem
č. 1983-40/2008)
- pozemek: p.p.č. 1622/6 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý sloučením pozemku 1622/6 o výměře 2 m2 a části p.p.č. 3039/1 díl „a“
o výměře 5 m2 geometrickým plánem č. 1982-45/2008)
obec Kadaň, k.ú. Kadaň, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
2. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 203/2009 a doložky dle
přílohy č. 37 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:
-

C)

pozemek: p.p.č. 2780/5 o výměře 78 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
obec Kadaň, k.ú. Kadaň, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
ukládá
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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: 30. 6. 2010

31.
Usnesení č. 70/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 818/10 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 818/11 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 818/12 o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 818/13 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 818/14 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 818/15 o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 818/16 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 818/18 o výměře 129 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 818/19 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 818/20 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 818/21 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 818/28 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 849/14 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 849/15 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 849/16 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 849/18 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 849/19 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 849/21 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Osek, k.ú. Osek u Duchcova, zapsaných na LV č. 1091 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj
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pozemek: p.p.č. 4/7 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 4/4 o výměře 1154 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 144-43/2009 ze dne 20. 7. 2009),
- pozemek: p.p.č. 273/8 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek byl oddělen z p.p.č. 273/4 o výměře 1536 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 145-42/2009 ze dne 20. 7. 2009),
obec Osek, k.ú. Dlouhá Louka, zapsaných na LV č. 325 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837

-

za
nemovitosti z vlastnictví města Osek, se sídlem Zahradní 246, Osek, IČ: 00266558, a to:
- pozemek: p.p.č. 873/3 o výměře 264 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 873/5 o výměře 4066 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Osek, k.ú. Osek u Duchcova, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro město Osek a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 s tím, že
rozdíl ve výměře směňovaných nemovitostí ve výši 134.360,- Kč, bude Ústeckým krajem
městu Osek 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: 30. 6. 2010

32.
Usnesení č. 71/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- budova: část obce: Chomutov, bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost umístěna
na p. p. č. 2195,
- budova: část obce: Chomutov, bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost umístěna
na p. p. č. 2119/27,
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 2148 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj
za
nemovitosti ve vlastnictví firmy ACTHERM servis, a.s., se sídlem Tovární 5534, 430 01
Chomutov, IČ: 25142691 a to:
- pozemek: p.p.č. 4426/4 o výměře 2104 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- budova: část obce: Chomutov, bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost umístěna
na p. p. č. 4426/4,
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 7576 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro ACTHERM servis a.s. a předání
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uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola technická a
automobilní, příspěvková organizace, se sídlem: Pražská 702/10, Chomutov 1, PSČ: 430
01, IČ: 18383696
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2010

33.
Usnesení č. 72/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckým krajem od Jiřího Hiekeho, bytem
Podluská 1028, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek (podíl 1/6): p.p.č. 3568 o výměře 692 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 565555 u
Katastrálního úřadu, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu 6.920,- Kč.

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: 26. 2. 2010

34.
Usnesení č. 73/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Rumburk, se
sídlem: Tř. 9. května 1366/48, Rumburk, 408 01, IČ: 00261602, a to:
- pozemek: p. p. č. 416/2 o výměře 278 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek vznikl sloučením „dílu b“ o výměře 24 m2 odděleného z p. p. č. 413/7 a
„dílu a“ o výměře 254 m2 odděleného z p. p. č. 416 dle geometrického plánu č. 2343306/2007 ze dne 10. 10. 2008),
- pozemek: p. p. č. 418/6 o výměře 1637 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek vznikl sloučením „dílu c“ o výměře 1636 m2 odděleného z p. p.
č. 418/1 a „dílu f“ o výměře 1 m2 odděleného z p. p. č. 1523 dle geometrického plánu
č. 2343-306/2007 ze dne 10. 10. 2008),
- pozemek: p. p. č. 419/49 o výměře 1501 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělený z p. p. č. 419/40 o výměře 2369 m2 dle geometrického plánu
č. 2343-306/2007 ze dne 10. 10. 2008),
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 2298 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Rumburk,
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- pozemek: p. p. č. 2026/1 o výměře 280 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Rumburk, k. ú. Dolní Křečany, zapsaných na LV č. 2298 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Rumburk,
za kupní cenu 147.840,- Kč a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. nevyhovět žádosti o odkoupení nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Rumburk, se sídlem: Tř. 9. května 1366/48, Rumburk, PSČ: 408 01, IČ: 00261602, a to:
- pozemek: p. p. č. 2026/4 o výměře 137 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Rumburk, k. ú. Dolní Křečany, zapsané na LV č. 2298 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Rumburk.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2010

35.
Usnesení č. 74/10Z/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 náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p. p. č. 1347 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Prostřední Žleb, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro statutární město Děčín za kupní cenu 1.840,Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2010

36.
Usnesení č. 75/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Františka Fialy, bytem:
Horní Habartice 114, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 102/2 o výměře 68 m2, druh pozemku: zahrada (oddělený z p. p. č. 102 o
výměře 915 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 313-400/2009 ze dne
19. 1. 2009),
obec Horní Habartice, k. ú. Horní Habartice, zapsané na LV č. 258 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Františka Fialu za kupní cenu 23.800,- Kč
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2010

37.
Usnesení č. 76/10Z/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) nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 146/6 o výměře 438 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Libochovany, k.ú. Libochovany zapsané na LV č. 631 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Severočeskou vodárenskou společnost
a.s., za kupní cenu 1,-Kč/m2.

B)

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

38.
Usnesení č. 77/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti CUSTODIA,
veř. obch. spol., se sídlem Šluknov, T.G. Masaryka 637, IČ 40231968, a to:
- pozemek: p.p.č. 34/4 o výměře 1866 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
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pozemek: p.p.č. 36/6 o výměře 548 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 152/2 o výměře 260 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Těchlovice, k.ú. Přerov u Těchlovic, zapsaných na LV č. 57 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro CUSTODIA, veř. obch. spol. za kupní cenu
91.750,- Kč a předání nemovitosti p.č. 152/2 k hospodaření příspěvkové organizaci Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 80837.
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem
je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové,
hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2010

39.
Usnesení č. 78/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Vilémov, se sídlem
Náměstí 1, 431 54 Vilémov u Kadaně, a to:
- pozemek: p.p.č. 42/5 o výměře 658 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 42/6 o výměře 212 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky vznikly oddělením geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.128-8/2008 ze
dne 18.9.2008 z pozemku p.č. 42/1 o výměře 4676 m², druh pozemku:ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace)
obec Vilémov, k.ú. Vinaře Kadaně, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro obec Vilémov za kupní cenu 34.800,- 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, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010

40.
Usnesení č. 79/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje, a to od Ivy Benešové (podíl
35/100), bytem Černická 373/10, 435 43 Horní Jiřetín za kupní cenu 470,- Kč, od Ivany
Benešové (podíl 16/100), bytem Černická 373/10, 435 43 Horní Jiřetín za kupní cenu 232,Kč od manželů Ladislava a Anny Ženíškových (podíl 14/100), bytem Černická 373/10, 435
43 Horní Jiřetín za kupní cenu 428,- Kč
- pozemek: část stp.č. 430 díl „e“ o výměře 5 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití: rodinný dům (pozemek byl oddělen geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č.1171-67/2008 ze dne 10.9.2008 a přisloučen do pozemku p.č. 3159/1
o výměře 6846 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice)
obec Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín, zapsané na LV č. 1095 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro podílové spoluvlastníky Ivu Benešovou, Ivanu
Benešovou, Miloslava Studeného, Olgu Dobiášovou a manžele Ladislava a Annu Ženíškovi. 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 uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2010

41.
Usnesení č. 80/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů Ing.
Jiřího Maiera a Ing. Ivany Maierové, bytem Sokolovská 2133, Louny, PSČ 440 01, a to:
- pozemek: p.p.č. 1182/3 o výměře 141 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (oddělen z p.p.č. 1182/2 o výměře 5200 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 551-7/2008 ze dne 7. 4. 2008)
obec Cítoliby, k.ú. Cítoliby, zapsaný na LV č. 781 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Louny pro SJM Ing. Jiřího Maiera a Ing. Ivanu Maierovou, za kupní
cenu 24.000,-- Kč, se závazkem vybudování sjezdu z okružní křižovatky SO 110 silnice
Louny - okružní křižovatka, na pozemek p.č. 1182/2 v k.ú. Cítoliby, dle zpracovaného
návrhu projektu a stanoviska DI Louny č.j. KRPU-294-59/ČJ-2009-040707 ze dne 26. 3. 2009
k tomuto projektu, nejpozději do ukončení realizace investiční akce Ústeckého kraje „Ústecký
kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku I/7 – Louny – Ročov, silnice II/229“ na náklady
Ústeckého kraje 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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42.
Usnesení č. 81/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Martiny Koucké, bytem
Truhlářova 1422/28, Střekov, Ústí nad Labem, 400 03, a to:
- pozemek: p.p.č. 673/3 o výměře 691 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
v obci Homole u Panny, k.ú. Suletice zapsané na LV č. 21 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Martinu Kouckou,
za kupní cenu 27.640,--Kč (691 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: 30. 4. 2010

43.
Usnesení č. 82/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Česká Kamenice, se
sídlem Náměstí Míru 219, Česká Kamenice, 407 21, IČ: 00261220, a to:
- pozemek: st.p.č. 87 díl „a“ o výměře 103 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen ze st.p.č. 87 o výměře 284 m2 a přisloučen do p.p.č.
2482/6 o výměře 702 m2 v k.ú. Česká Kamenice geometrickým plánem pro změnu
hranice pozemku a rozdělení pozemku č. 892-413/2009 ze dne 15. 4. 2009)
obec Česká Kamenice, k.ú. Česká Kamenice zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Děčín pro město Česká Kamenice,
za kupní cenu 4.120,--Kč (103 m2 – 40,--Kč/m2) 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: 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: 30. 4. 2010

44.
Usnesení č. 83/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Bohušovice nad
Ohří, se sídlem Husovo náměstí 42, Bohušovice nad Ohří, PSČ 411 56, IČ: 00263362, a to:
- pozemek: p.p.č. 670/5 o výměře 256 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 37 o výměře 1061 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 443-53/2009 ze dne 17. 3. 2009)
- pozemek: p.p.č. 670/6 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 589/1 o výměře 11345 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 443-53/2009 ze dne 17. 3. 2009)
- pozemek: p.p.č. 670/7 o výměře 284 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 587/1 o výměře 10341 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 443-53/2009 ze dne 17. 3. 2009)
v obci Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří zapsané na LV č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Bohušovice nad Ohří,
za kupní cenu 22.800,--Kč (570 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. 3. 2010

45.
Usnesení č. 84/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od pana Václava Lánského,
bytem Sebuzín 58, 403 02 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 801/2 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 801 o výměře 298 m2, druh pozemku:
zahrada geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 703-90/2009 ze dne 14.9.2009)
obec Ústí nad Labem, k. ú. Sebuzín, zapsané na listu vlastnictví č. 264 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Václava Lánského pro účely
realizace projektu s názvem „Přeložka III/24721 Sebuzín“ za kupní cenu 39 600,-Kč (900,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,
IČ: 0080837.

B)

ukládá
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: 31. 8. 2010
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46.
Usnesení č. 85/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Litvínov, se sídlem
nám. Míru 11, 436 91 Litvínov, IČ: 266027, a to:
- pozemek: p.p.č. 2558/5 o výměře 12719 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2558/3 o výměře 31552 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 2026-17/2008 ze dne 1.4.2009)
obec Litvínov, k. ú. Horní Litvínov, zapsané na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro město Litvínov za kupní cenu 508 760,- Kč
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2010

47.
Usnesení č. 86/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/26Z/2008 ze dne 25. 6. 2008.

48.
Usnesení č. 87/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 45/23Z/2007 bod B) a bod C) ze dne 19.12.2007.

49.
Usnesení č. 88/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 59/5Z/2009 ze dne 22. 4. 2009.
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50.
Usnesení č. 89/10Z/2009
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/27Z/2008 bod C) v části II. a)b) ze dne
3.9.2008.
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro usnesení
č. 41/10Z/2009 – 89/10Z/2009

Usnesení č. 90/10Z/2009
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 1. pololetí 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
plán práce Kontrolního výboru ZÚK na 1. pololetí roku 2010 dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 8/10Z/2009

-

Zásady pro čerpání finančních prostředků
z fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje

Příloha č. 2 k usnesení č. 11/10Z/2009

-

Dohoda mezi Vládou Republiky Srbské (Bosna a
Hercegovina) a Ústeckým krajem (Česká
Republika)

Příloha č. 3 k usnesení č. 12/10Z/2009

-

Návrh Memoranda o pořadatelství Her V. zimní
olympiády dětí a mládeže České republiky 2012
mezi Ústeckým krajem a Karlovarským krajem

Příloha č. 4 k usnesení č.13/10Z/2009

-

Rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok
2010

Příloha č. 5 k usnesení č. 13/10Z/2009

-

Transfery obecním školám na přímé náklady na
vzdělávání na rok 2010

Příloha č. 6 k usnesení č. 15/10Z/2009

-

Návrh odpovědi na výzvu Ministerstva vnitra č.j.
MV-44754-/ODK-2009 z října 2009

Příloha č. 7 k usnesení č. 16/10Z/2009

-

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na
zabezpečení ambulantní pohotovostní péče

Příloha č. 8 k usnesení č. 17/10Z/2009

-

Dohoda o narovnání
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Příloha č. 9 k usnesení č. č-17/10Z/2009 -

Seznam vkládaných nemovitostí

Příloha č. 10 k usnesení č. 19/10Z/2009 -

Globální grant 3. 2 Podpora nabídky dalšího
vzdělávání v Ústeckém kraji - návrh poskytnutí
dotací

Příloha č. 11 k usnesení č. 20/10Z/2009 -

Navrhované změny PRVKÚK č. 12

Příloha č. 12 k usnesení č. 24/10Z/2009 - Dotační program „Prevence
Ústeckém kraji 2010“

kriminality

v

Příloha č. 13 k usnesení č. 27/10Z/2009 -

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině

Příloha č. 14 k usnesení č. 27/10Z/2009 -

Koncepce odborné činnosti Ústavu archeologické
památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., na
roky 2010-2014

Příloha č. 15 k usnesení č.27/10Z/2009 Příloha č. 16 k usnesení č.28/10Z/2009 -

Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory
dlouhodobého koncepčního rozvoje
Smlouva o spolupráci s NPÚ

Příloha č. 17 k usnesení č. 28/10Z/2009 -

Seznam vitráží spodní řady oken

Příloha č. 18 k usnesení č. 29/10Z/2009 -

Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č. 1099/KP/2009

Příloha č. 19 k usnesení č. 29/10Z/2009 -

Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č. 1071/KP/2009

Příloha č. 20 k usnesení č. 29/10Z/2009 -

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Římskokatolické farnosti – děkanství Úštěk

Příloha č. 21 k usnesení č. 29/10Z/2009 -

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Římskokatolické farnosti Mrzlice

Příloha č. 22 k usnesení č. 32/10Z/2009 -

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 952/2009/SMT82

Příloha č. 23 k usnesení č. 33/10Z/2009 -

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2274/2009/VS127 o poskytnutí neinvestiční dotace

Příloha č. 24 k usnesení č. 33/10Z/2009 -

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2276/2009/VS129 o poskytnutí neinvestiční dotace

Příloha č. 25 k usnesení č. 34/10Z/2009 -

Seznam žadatelů – školy ostatních zřizovatelů

Příloha č. 26 k usnesení č. 35/10Z/2009 -

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2010
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Příloha č. 27 k usnesení č. 38/10Z/2009 -

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

Příloha č. 28 k usnesení č. 39/10Z/2009 -

Smlouva o společném postupu při zadání veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby „Okružní
křižovatky Petrovická II/528 (Ústí nad Labem)“

Příloha č. 29 k usnesení č. 40/10Z/2009 -

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při
zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavby „REKO silnice III/01319 Mstišov“

Příloha č. 30 k usnesení č. 63/10Z/2009 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
24/09/UDC/BP

Příloha č. 31 k usnesení č. 64/10Z/2009 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
160/09/4120

Příloha č. 32 k usnesení č. 65/10Z/2009 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
155/09/4120

Příloha č. 33 k usnesení č. 66/10Z/2009 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
115/09

Příloha č. 34 k usnesení č. 67/10Z/2009 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
3774/2009

Příloha č. 35 k usnesení č. 68/10Z/2009 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
155/2009

Příloha č. 36 k usnesení č. 69/10Z/2009 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
201/2009

Příloha č. 37 k usnesení č. 69/10Z/2009 -

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
203/2009
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P íloha . 1 k usnesení . 8/10Z/2009

P íloha 1)

ZÁSADY
PRO ERPÁNÍ FINAN NÍCH PROST EDK
Z

FONDU PRO MIMO ÁDNÉ UDÁLOSTI
ÚSTECKÉHO KRAJE
l. 1
Ú el Fondu pro mimo ádné události
1) Fond pro mimo ádné události (dále jen FPMU) je nástrojem rozpo tu kraje, jehož
prost ednictvím je zabezpe ováno financování výdaj souvisejících s krizovou situací
nebo mimo ádnou událostí a na odstra ování jejich následk , kterými jsou pro ú ely
tohoto fondu :
a) výdaje na uspokojení náhrad, na které vznikl nárok podle zákona . 240/2000
Sb., o krizovém ízení a o zm n n kterých zákon (krizový zákon),
b) výdaje na odstran ní následk krizové situace nebo mimo ádné události,
na jejichž uspokojení nevzniká nárok, a koliv byl vyhlášen krizový stav
ve smyslu zákona . 240/2000 Sb.,
c) výdaje na odstran ní následk škodlivého p sobení sil a jev vyvolaných
inností lov ka, p írodními vlivy, havárií, nehodou nebo vyvolaných jiným
zp sobem, které nejsou krizovou situací ani mimo ádnou událostí ve smyslu
zákon . 240/2000 Sb. a . 239/2000 Sb.,
krizových situací nebo
d) výdaje na financování p edcházení vzniku
mimo ádných událostí ve smyslu zákona . 240/2000 Sb.,
e) výdaje na financování prost edk humanitární pomoci p i vyhlášených
krizových stavech ve smyslu
zákona . 240/2000 Sb. a nastalých
mimo ádných situacích ve smyslu zákona . 239/2000 Sb.,
• na území Ústeckého kraje,
• na území jiných kraj eské republiky, v etn výdaj na odstra ování
vzniklých následk ,
f) výdaje na odstra ování vzniklých následk mimo ádných událostí mimo území
eské republiky v etn výdaj na financování prost edk humanitární pomoci.
l. 2
Finan ní zdroje FPMU
1) Finan ní zdroje FPMU tvo í:
a) z statek finan ních prost edk FPMU k 31. 12. p edchozího roku,
b) zastupitelstvo kraje ur í v rozpo tu na p íslušný kalendá ní rok výši objemu do
FPMU,
c) úroky z prost edk FPMU uložených na bankovním ú tu,
d) jiné finan ní prost edky (dary, dotace, p ísp vky od jiných subjekt ),
e) z statky poskytnutých nevy erpaných prost edk .
2) Pro b žný rok jsou základní prost edky vložené do FPMU tvo eny:
a) finan ními prost edky podle odst. 1) písmeno b),
b) p evodem nevy erpaných finan ních prost edk vložených do FPMU.
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P íloha 1)

l. 3
Zásady hospoda ení FPMU
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

erpat finan ní prost edky z FPMU lze pouze k ú elu stanovenému t mito zásadami.
O erpání finan ních prost edk k stanovenému ú elu rozhoduje vždy p íslušný orgán
Ústeckého kraje. V cná p íslušnost k rozhodování o erpání finan ních prost edk se ídí
podle ur eného ú elu. O uspokojení nárok , na které má p íjemce právní nárok, rozhoduje
orgán kraje ur ený v souladu se zákonem .240/2000 Sb.
V ostatních p ípadech o erpání prost edk z FPMU na výdaje stanovené t mito zásadami
rozhoduje orgán ur ený v souladu se zákonem . 129/2000 Sb., zákon o krajích (krajské
z ízení). V takových p ípadech se prost edky poskytují na základ uzav ené smlouvy.
Prost edky FPMU se ukládají a sledují na samostatném bankovním ú tu. Správu tohoto
ú tu zabezpe uje jako správce FPMU Odbor kancelá hejtmana Ústeckého kraje, který
zodpovídá za realizaci schválených p evod finan ních prost edk .
Obcím lze poskytnout z FPMU prost edky na výdaje k ešení mimo ádných událostí,
vyjma prost edk , na které jim vznikne v i Ústeckému kraji nárok pouze tehdy,
dokladuje-li obec z ízení vlastního fondu s obdobným ú elem jako FPMU Ústeckého
kraje a svoji neschopnost pokrýt p edm tné výdaje v d sledku jeho vy erpání.
Nedo erpané finan ní prost edky vrací p íjemce na ú et FPMU.
Nevy erpané finan ní prost edky z rozpo tu FPMU v b žném rozpo tovém období jsou
p evád ny do dalšího rozpo tového období, stávají se zdrojem rozpo tu FPMU pro
následující rozpo tové období.
Prost edky FPMU, jejich rozd lování, erpání a ú elnost využívání podléhá kontrolní
innosti provád né odborem kontroly Krajského ú adu Ústeckého kraje. Každoro n je
Zastupitelstvu Ústeckého kraje p edkládána zpráva v etn p ehledu o erpání Prost edk z
Fondu zpracovaná správcem FPMU. Tato zpráva je p edkládána spolu se zprávou
o záv re ném ú tu Ústeckého kraje za uplynulý kalendá ní rok.
Náklady na vedení ú tu jdou k tíži FPMU.

l. 4
Záv re ná ustanovení
1) Od zásad se lze odklonit pouze se souhlasem Zastupitelstva nebo Rady Ústeckého kraje
2) Platnost Zásad pro užívání finan ních prost edk z havarijního fondu p ijatých usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje . 10/19/2003 kon í dnem …. …. 2009.
3) Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením . …/Z/… dne
……….

V Ústí nad Labem dne

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje

Ing. Pavel Kouda
zástupce a nám stek hejtmanky
Ústeckého kraje
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P íloha 1)

PODKLAD K POSKYTNUTÍ FINAN NÍCH PROST EDK
Z FONDU PRO MIMO ÁDNÉ UDÁLOSTI
Událost: ………………………………………………………………………………………...
(p esný popis události)

…………………………………………………………………………………………………...
Datum: …………………… Hodina: ……………… Místo: ……………………………….
Druh poskytnuté pomoci: ……………………………………………………………………..
D vod vyžádáni pomoci: ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Identifikace poskytovatele pomoci: …………………………………………………………..
(název dle obchodního rejst íku právnické osoby, resp. jméno, p íjmení fyzické osoby)

I (resp. R ): ……………………….

Obec: ………………………………………

Ulice: ………………………………... . p. ………………… PS ……………….....
P ílohy:
1) Požadavek poskytovatele pomoci na náhradu
(faktura) – íslo ………………………… datum vystavení ………………………...
2) Zpráva o zásahu potvrzena HZS – po et listu: …………………….
3) Fotodokumentace ze zásahu – po et fotografií: …………………...
Schvalovací doložka:
Doklad o (usnesení rady nebo zastupitelstva) obce, že ve svém rozpo tu vy lenila
a schválila finan ní prost edky na zabezpe ení mimo ádných událostí a p i ešení nastalé
mimo ádné události je vy erpala (§ 25 písm. a) zákona . 240/2000 Sb. a § 9 odst. i, zákona
. 250/2000 Sb.).
Veškeré údaje uvedené na tomto „Podkladu“, týkající se poskytnutí pen žní náhrady a její
výše v etn p íloh jsou pravdivé a správné, což stvrzují svým podpisem. Jsem/jsme si
v dom/i toho, že v p ípad nesprávnosti i nepravdivosti údaj jsem/e povinen/i vzniklou
škodu Krajskému ú adu Ústeckého kraje uhradit.

V ……………………… dne ……………………….

……………………………………….

……………………………………….

(razítko a podpis starosty obce)

(razítko s podpis editele odboru IZS HZS)
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Ústecký kraj
DOHODA
mezi
VLÁDOU REPUBLIKY SRBSKÉ
(Bosna a Hercegovina)
a
ÚSTECKÝM KRAJEM
( eská republika)
Vláda Republiky Srbské, Bosna a Hercegovina, identifika ní íslo: 4400969490008,
zastoupená Miloradem Dodikem, p edsedou Vlády Republiky Srbské a Ústecký kraj ( eská
republika) se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PS 400 02, I : 70892156,
zastoupený Janou Va hovou, hejtmankou, dále jen Strany, se zám rem o posílení spolupráce
mezi institucemi a organizacemi vykonávajícími svou innost na území Republiky Srbské a
Ústeckého kraje a za ú elem podpory rozvoje spolupráce v oblasti ekonomiky a obchodu a
dále techniky, v dy, vzd lávání, kultury a sportu,
se dohodly na následujícím:
lánek 1.
Strany, v rámci jejich pravomocí a v souladu se zákony Bosny a Hercegoviny a Republiky
Srbské, stejn tak eské republiky a regulativy Ústeckého kraje a v souladu s mezinárodními
závazky a t mi vyplývajícími z lenství eské republiky v Evropské unii, budou podporovat
dosažení spole ných zájm s cílem podpo it rozvoj a rozší ení spolupráce v oblasti
ekonomiky a obchodu, stejn tak i v dy a techniky, vzd lávání, kultury a sportu.
lánek 2.
Strany budou podporovat realizaci spole ných projekt , tím, že se budou podílet na zvýšení
konkurenceschopnosti p íslušných regionálních produkt , za ú elem co nejlepšího využití
potenciálu obsaženého ve výrobních aktivitách, které probíhají na území Republiky Srbské a
Ústeckého kraje.
lánek 3.
Strany budou podporovat utvá ení spole ných vazeb mezi podniky Republiky Srbské a
Ústeckého kraje formou vytvá ení vhodných podmínek pro spolupráci mezi p íslušnými
obchodními partnery, kte í se mohou spole n zú astnit veletrh a výstav, za ú elem jejich
prosazování na mezinárodním trhu.
lánek 4.
Strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti profesionálního vzd lávání a v deckého
výzkumu, prost ednictvím vzd lávání a vým ny odborník , student a výzkumu, formou
po ádání sch zek, zasedání u kulatého stolu a workshop .
lánek 5.
Strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury, p edevším oblast literatury a um ní,
prost ednictvím podpory p ístupu ob an ke kulturnímu d dictví, jako jsou knihovny, muzea,
archivy.
Strany budou spole n podporovat organizování kulturních aktivit a událostí, jako jsou
festivaly, výstavy, divadelní p edstavení a koncerty.
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lánek 6.
Strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi mládeží a sportovními sdruženími
prost ednictvím podpory spole ných sportovních iniciativ.
lánek 7.
Strany budou podporovat spolupráci v oblasti zdravotní pé e a sociální politiky formou
technické pomoci a vým nou know-how a zkušeností v daném sektoru.
lánek 8.
Strany budou klást d raz na spolupráci v oblasti turismu a to obzvlášt na láze ský,
venkovsky a vysokohorský.
Strany budou podporovat spolupráci mezi institucemi a dalšími organizacemi, které jsou
zodpov dné za rozvoj turismu.
lánek 9.
Realizace dohody a podmínky realizace spole ných aktivit budou definovány spole n b hem
svolaných jednání, která se budou konat minimáln jednou ro n , v termínu a na míst
dohodnutém Stranami, nebo na základ písemné korespondence.
Každá strana si hradí své náklady sama.
lánek 10.
P íslušní diplomati tí zástupci budou informováni o aktivitách uvedených v této dohod .
lánek 11.
Každá strana ustanoví svou pracovní skupinu složenou ze t í zástupc za ú elem podpory a
koordinace realizace této dohody a podmínek implementace spole ných aktivit.
Tato skupina bude monitorovat realizaci dohody prost ednictvím bilaterálních rozhovor ,
písemné korespondence a po ádáním sch zek, které se budou konat minimáln jednou ro n .
V p ípad pot eby mohou strany ustanovit další skupiny odborník pro ú ely ešení
specifických záležitostí týkajících se spole ných aktivit uvedených v této dohod .
lánek 12.
Strany mohou po vzájemné dohod dopl ovat tuto dohodu dodatky, které se stanou sou ástí
této dohody.
lánek 13.
Strany mohou vyjád it sv j nesouhlas se zn ním smlouvy na základ spole né dohody nebo
vzájemných rozhovor .
lánek 14.
Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu ob ma stranami a bude platná po dobu 5
(p ti) let.
Po uplynutí doby platnosti bude její platnost pokra ovat v p ípad , že žádná z obou stran od
ní neodstoupí na základ písemného vyjád ení nejpozd ji jeden m síc p ed vypršením
platnosti této dohody.
Každá ze stran m že kdykoliv od dohody odstoupit.
Odstoupení od dohody nebude mít vliv na realizaci již zapo atých projekt , které vznikly na
základ této dohody.
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Uzav ení této dohody schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením . ...........................
ze dne ..................................... a ................................ Republiky Srbské ....................................
dne ............................................ .
Dohoda je vyhotovena ve dvou originálech každý v eském, srbském a anglickém jazyce,
kdy všechny texty mají shodný význam, je podepsána v............ dne.......2009. V p ípad
neshod v p ekladu je nad azen anglický text.

za Republiku Srbskou (Bosna a Hercegovina)
................................................
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za Ústecký kraj
...........................
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MEMORANDUM O PO ADATELSTVÍ
HER V. ZIMNÍ OLYMPIÁDY D TÍ A MLÁDEŽE
ESKÉ REPUBLIKY 2012
mezi
„znak“

Ústeckým krajem
a
„znak“

Karlovarským krajem,
jež jsou odhodlány podporovat a napomáhat utvá ení a formování kladných postoj k
mravním hodnotám spole nosti, uznávajíc historicky nezastupitelnou úlohu myšlenky
olympismu a jeho ideál

a pot ebu ve ejné podpory t mto ideám a myšlenkám,

rozhodnuty uskute nit k napln ní vyt ených cíl

nominaci na po adatelství

Her

V. zimní olympiády d tí a mládeže eské republiky 2012,

deklarují
po projednání a na základ rozhodnutí zastupitelstev obou kraj spole nou v li ucházet
se p ed eským olympijským výborem
o po adatelství

HER V. ZIMNÍ OLYMPIÁDY D TÍ A MLÁDEŽE
ESKÉ REPUBLIKY 2012
takto :
1. Ob strany memoranda deklarují p ání spole né kandidatury na po adatelství Her
V. zimní olympiády d tí a mládeže eské republiky 2012.
2. Prohlašují, každý jednotliv , p ipravenost
• ke spole nému postupu, který bude realizován na základ rovnoprávnosti stran,
dobrovolnosti a odpov dnosti,
• nést náklady své strany,
• k odpov dnosti p ed eským olympijským výborem za pln ní úkol po adatele a
to bez ohledu na partnerství.
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3. Ob
•
•
•

strany vyjad ují shodu na míst konání her s centrem
Klínovec – Boží Dar,
Lou ná pod Klínovcem,
Oberwiesenthal.

4. Ob strany konstatují, že p edpokládaný celkový rozpo et Her V. zimní olympiády
d tí a mládeže eské republiky 2012 je cca 15 mil. K . Každý z kraj vynaloží
maximáln 1,5 mil. K s tím, že ostatní prost edky budou opat eny z cizích zdroj
(zejména dotace a p ísp vky), p i emž strany budou za ú elem získání prost edk
z cizích zdroj spolupracovat.
5. K dosažení memorandem vyt eného cíle mohou být stranami uzav eny zvláštní
smlouvy nebo založeny za tímto ú elem zvláštní právnické osoby (nap . obecn
prosp šná spole nost).
6. O uzav ení tohoto memoranda bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne
16.12.2009 usnesením . …../……/……….
7. O uzav ení tohoto memoranda bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Karlovarského kraje
dne ……………. usnesením . …../……/……….

Dne …………….

Dne ………………

Ústecký kraj

Karlovarský kraj

Jana Va hová
hejtmanka kraje

PaedDr. Josef Novotný
hejtman kraje
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Transfery obecním školám na p ímé náklady na rok 2010
v tis. K
Název školy, za ízení ( len ní dle paragraf )

Návrh rozpo tu PN
na rok 2010

celkem
§ 3111 - celkem
1201 Mate ská škola Arnoltice
1204 Mate ská škola eská Kamenice, Palackého 141
1205 Mate ská škola eská Kamenice, Komenského 182
1209 Mate ská škola D ín II, Liliová 277/1
1211 Mate ská škola D ín II, Riegrova 454/12
1212 Mate ská škola D ín VI, Klostermannova 1474/11
1213 Mate ská škola D ín XXXII, Májová 372
1231 Mate ská škola Dobrná
1234 Mate ská škola Horní Habartice 6
1237 Mate ská škola Janov
1239 Mate ská škola Jílové
1243 Mate ská škola Malá Vele - Jedlka p.46
1244 Mate ská škola Malšovice
1246 Mate ská škola T chlovice
1247 Mate ská škola Valke ice
1248 Mate ská škola Velká Bukovina
1252 MŠ Ji íkov
1257 MŠ Lobendava
1258 MŠ Mikulášovice
1261 MŠ Rumburk, V Podhájí
1262 MŠ Rumburk, Komenského
1263 MŠ Rumburk, Sukova
1264 MŠ Rumburk, Krásnolipská
1265 MŠ Rumburk, Vojt cha Ková e
1271 MŠ Šluknov
1273 MŠ Velký Šenov
1276 Mate ská škola Dolní Podluží
1278 Mate ská škola Horní Podluží
1281 Mate ská škola Ji etín pod Jedlovou
1283 Mate ská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024
1284 Mate ská škola Varnsdorf, Seifertova 2471
1285 Mate ská škola Varnsdorf, Pražská 2812
1286 Mate ská škola Varnsdorf, K ižíkova 2757
1287 Mate ská škola Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180
1288 Mate ská škola Varnsdorf, Poštovní 1428
1289 Mate ská škola Varnsdorf, Národní 1617
2202 Mate ská škola ernovice 97
2203 Mate ská škola Droužkovice, ul. Rudé Armády 22
2204 Mate ská škola Hora Svatého Šebestiána
2205 Mate ská škola Hrušovany 15
2206 Mate ská škola Chomutov, Šafa íkova 4335
2223 Mate ská škola Jirkov, Smetanovy Sady 1558
2232 Mate ská škola Zelená-Málkov
2234 Mate ská škola Nezabylice
2237 Mate ská škola Údlice, Droužkovická 306
2243 Mate ská škola Olgy Havlové Kada , Kpt. Jaroše 581
2244 Mate ská škola Kada , Kpt. Jaroše 1554

3 891 948
767 102
1 152
3 023
2 288
7 075
10 089
7 172
9 351
1 007
880
1 179
5 448
786
1 212
916
889
922
3 804
1 116
2 296
2 920
2 954
2 504
2 336
1 975
6 633
2 441
1 135
1 297
1 221
4 122
2 097
3 833
2 978
2 079
2 077
1 976
1 049
1 618
811
1 167
50 065
27 862
1 073
1 340
2 079
3 425
3 853
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Název školy, za ízení ( len ní dle paragraf )
2245
2246
2247
2248
2258
2259
2261
2262
2263
2275
2277
3202
3207
3208
3219
3223
3224
3232
3235
3237
3239
3241
3246
3249
3251
3252
3253
3262
3264
3269
3271
3272
3273
3274
3276
3279
3281
3288
3289
3291
3292
3293
3299
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
4204

Mate ská škola Kada , Žitná 615
Mate ská škola Kada , Klášterecká 1557
Mate ská škola Kada , Husova 1337
Mate ská škola Kada , Na podlesí 1481
Mate ská škola Klášterec n. Oh í, Lípová 570
Mate ská škola Klášterec n. Oh í, Soub žná 205
Mate ská škola Klášterec n. Oh í, Dlouhá 540
Mate ská škola Klášterec n. Oh í, Školní 518
Mate ská škola Klášterec n. Oh í, Lesní 545
Mate ská škola Ra etice 44
Mate ská škola Pohádka Vejprty, P íse nická 1292
MŠ Br any
MŠ Libochovany
MŠ Litom ice, Masarykova 30
MŠ Love kovice
MŠ Sukorady se školní jídelnou
MŠ Št tí
MŠ ty lístek Terezín
MŠ Trav ice
MŠ Pastelka Úšt k
MŠ Velké Žernoseky
MŠ Vrutice
MŠ Libochovice, Revolu ní 796
MŠ Poplze
MŠ Lovosice, Resslova
MŠ Lovosice, Sady pionýr
MŠ Lovosice, Terezínská
MŠ Brou ek Prackovice nad Labem
MŠ Radovesice
MŠ Chot šov
MŠ Chotim
MŠ K esín
MŠ se školní jídelnou Vchynice
MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky
MŠ Budyn nad Oh í
MŠ Doksany
MŠ Horní Be kovice
Masarykova MŠ Roudnice n.L., Dobrovského
MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory
MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina
MŠ Sluní ko Roudnice n.L., Školní
MŠ Písni ka-U Mevy Roudnice n.L., ipská
MŠ Straškov-Vodochody
MŠ se školní jídelnou Dušníky
MŠ se školní jídelnou Libkovice pod ípem
MŠ Martin ves
MŠ Rohatce
MŠ V domice
MŠ Vrbice u Roudnice n.L.
MŠ Vražkov
MŠ Ra in ves
MŠ Dobrom ice

Návrh rozpo tu PN
na rok 2010
3 188
4 166
3 521
5 389
4 851
3 748
3 779
5 260
3 025
1 046
2 889
1 003
1 168
31 594
1 189
1 109
11 475
3 714
881
3 414
1 072
779
3 086
1 180
4 140
4 432
3 781
1 282
1 252
888
824
883
965
1 479
2 133
929
2 780
1 823
4 374
3 585
4 602
4 387
1 145
986
1 171
948
1 274
1 164
1 051
1 067
1 310
1 907
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Název školy, za ízení ( len ní dle paragraf )
4206
4208
4212
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4221
4222
4231
4233
4235
4239
4242
4243
4245
4248
4251
4254
4255
4265
4269
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
5201
5202
5203
5204
5224
5226
5227
5238
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6211
6212
6213
6214

MŠ H ivice
MŠ Chlum any
MŠ Lenešice
MŠ Lib eves
MŠ Louny, s. armády
MŠ Louny, Dykova
MŠ Louny, Fügnerova
MŠ Louny, Kpt. Nálepky
MŠ Louny, P emyslovc
MŠ Louny, Šafa íkova
MŠ Louny, V Domcích
MŠ Panenský Týnec
MŠ Peruc
MŠ Postoloprty
MŠ Ro ov
MŠ Slav tín
MŠ Vrbno nad Lesy
MŠ Blšany
MŠ Kryry
MŠ Lubenec
MŠ Podbo any, Brat í apk
MŠ Podbo any, Hlubanská
MŠ M cholupy
MŠ Tucho ice
MŠ Žatec, Brat í apk
MŠ Žatec, Fügnerova 2051
MŠ Žatec, Fügnerova 260
MŠ Žatec, Otakara B eziny
MŠ Žatec, Podm stí
MŠ Žatec, Studentská
MŠ Žatec, U jezu
MŠ Most, Hutnická 2938
MŠ Most, Antonína Sochora 2937
MŠ Most, R žová 1427
MŠ Most, Lidická 44
MŠ Obrnice
MŠ Lužice, 97
MŠ Litvínov, Gorkého 1614
MŠ Mezibo í
MŠ Teplice, K. apka
MŠ Teplice, Hlávkova
MŠ Teplice, Jaselská
MŠ Teplice, Jugoslávská
MŠ Teplice, Moskevské nám.
MŠ Teplice, J. V. Sládka
MŠ Na Kope ku Teplice, Bohosudovská
MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka
MŠ Teplice, Fr. Šrámka
MŠ ty lístek Teplice, Zelená
MŠ Teplice, Josefa Ressla
MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech
MŠ Teplice, Na spojce

Návrh rozpo tu PN
na rok 2010
1 238
1 136
1 870
1 058
2 563
2 314
2 814
2 898
4 219
3 980
3 350
1 526
1 841
4 124
1 475
925
1 236
1 164
2 610
1 864
3 187
4 251
1 765
1 302
6 418
1 878
1 806
3 785
4 111
1 809
3 218
4 829
5 943
5 657
49 122
2 555
1 181
5 891
5 108
2 007
4 271
2 884
4 235
2 078
3 235
2 017
4 087
6 581
3 855
3 949
2 644
3 557
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Název školy, za ízení ( len ní dle paragraf )
6215
6228
6231
6232
6233
6234
6235
6239
6241
6242
6243
6246
6247
6249
6251
6253
6254
6256
6257
6258
6265
6266
6267
6269
6271
6274
6276
6277
6281
6282
6283
6291
6293
6294
6295
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218

MŠ Krte ek Teplice, Okrajová
MŠ Byst any
MŠ Bžany, Hradišt
MŠ U K emílka Dubí, Rokosovského
MŠ Dubánek Dubí, K ižíkova
MŠ Cibulá ek Dubí, Tovární
MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní
MŠ Duchcov, Tyršova
MŠ Duchcov, Husova
MŠ Duchcov, Osecká
MŠ Duchcov, Velká okružní
MŠ Háj u Duchcova
MŠ Hrob, Verne ice
MŠ Jeníkov
MŠ Kostomlaty pod Milešovkou
MŠ Motýlek Koš any-St elná
MŠ Koš any, Husova
MŠ Zvone ek Krupka, Lípová
MŠ Sluní ko Krupka, Kollárova
MŠ Písni ka Krupka, Dukelských hrdin
MŠ Lahoš
MŠ Modlanská rolni ka Modlany
MŠ ty lístek Novosedlice
MŠ Osek, Hornická
MŠ Osek, Hrdlovská
MŠ Pastelka Proboštov
MŠ Rtyn nad Bílinou
MŠ Újezde ek
MŠ Bílina, apkova
MŠ Bílina, Síbova
MŠ Bílina, M.Švabinského
MŠ Hostomice
MŠ Hrob ice
MŠ Ledvice
MŠ Ohní
Internátní MŠ Ústí n.L., ajkovského
MŠ U plavecké haly Ústí n.L., Na Spálence
MŠ Ústí n.L., Marxova
MŠ Ústí n.L., Škroupova
MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezru ova
MŠ Ústí n.L., E.Destinové
MŠ St ekov Ústí n.L., Sukova
MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební
MŠ Sluní ko Ústí n.L., J.Jab rkové
MŠ Zvone ek Ústí n.L., Školní
MŠ Sk ivánek Ústí n.L., St íbrnické Nivy
MŠ Ústí n.L., Karla IV.
MŠ Ústí n.L., V trná
MŠ St íbrníky Ústí n.L., St íbrnická
MŠ Kame á ek Ústí n.L., Kamenná
MŠ Ústí n.L., Vina ská
MŠ Ústí n.L., Vojanova

Návrh rozpo tu PN
na rok 2010
1 733
2 031
1 029
2 075
2 449
3 609
1 148
1 910
1 813
1 976
3 889
1 149
2 714
1 250
1 572
1 176
1 953
3 043
5 295
3 661
1 188
1 186
2 564
1 961
3 804
4 372
1 061
1 141
6 540
6 501
4 911
2 603
1 282
1 027
1 208
2 607
4 170
1 462
1 175
2 296
2 173
3 958
3 028
3 090
4 150
4 385
2 123
5 858
5 127
3 909
2 273
4 131
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P íloha . 5 k usnesení . 13/10Z/2009

Název školy, za ízení ( len ní dle paragraf )
7219 MŠ Pomn nka Ústí n.L., P emyslovc
7221 MŠ Ústí n.L., 5.kv tna
7222 MŠ Motýlek Ústí n.L., Keplerova
7223 MŠ Kyti ka Ústí n.L., Pod vodojemem
7224 MŠ Nešt mice Ústí n.L., Mlýnská
7225 MŠ Písni ka Ústí n.L., Studentská
7226 MŠ Vyhlídka Ústí n.L., Rozcestí
7227 MŠ Pastelka Ústí n.L., Horní
7228 MŠ Skalni ka Ústí n.L., Peškova
7229 MŠ Dob tice Ústí n.L., Rabasova
7252 MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády
7253 MŠ Chaba ovice, Husovo nám stí
7258 MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova
7259 MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská
7262 MŠ Chuderov
7264 MŠ Hv zdi ka Malé B ezno
7267 MŠ Drá ek Povrly - Nešt dice
7269 MŠ Dubice
7271 MŠ ehlovice
7274 MŠ Trmice, Lovecká
7276 MŠ Velké B ezno,Alej sportovc
7278 MŠ Dome ek Velké Chvojno
7281 MŠ Telnice
§ 3112 - celkem
4228 MŠ speciální,Louny
4284 MŠ speciální,Žatec
§ 3113 - celkem
1202
1206
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1221
1222
1223
1224
1225
1241
1245
1249
1251
1253
1255
1259
1266
1267
1272
1274
1277

Základní škola a Mate ská škola Benešov nad Plou nicí
Základní škola T.G.Masaryka eská Kamenice
Základní škola D ín I, Komenského nám. 622/3
Základní škola D ín II, Kamenická 1145
Základní škola Dr.Miroslava Tyrše D ín II, Vrchlického 630/5
Základní škola a Mate ská škola D ín III, B ezová 369/25
Základní škola a Mate ská škola D ín IV, Máchovo nám.688/11
Základní škola D ín VI, Na Stráni 879/2
Základní škola a Mate ská škola D ín VI, Školní 1544/5
Základní škola a Mate ská škola D ín VIII, Vojanova 178/12
Základní škola a Mate ská škola D ín IX, Na P šin 330
Základní škola a Mate ská škola D ín XXVII, Kosmonaut 177
Základní škola D ín XXXII, Míru 152
Základní škola a Mate ská škola Jílové
Základní škola a Mate ská škola Markvartice
Základní škola a Mate ská škola Verne ice
ZŠ a MŠ Dolní Poustevna
ZŠ Ji íkov
ZŠ a MŠ Krásná Lípa
ZŠ Mikulášovice
ZŠ Rumburk, Tyršova
ZŠ Rumburk, U Nemocnice
ZŠ J. Vohradského Šluknov
ZŠ Velký Šenov
Základní škola Dolní Podluží

Návrh rozpo tu PN
na rok 2010
4 194
2 216
4 135
4 236
3 399
4 105
3 837
3 125
3 174
8 147
1 046
2 440
1 951
3 380
1 293
1 173
1 150
1 175
1 462
2 441
2 176
1 104
970
9 174
4 757
4 417
2 633 542
18 881
17 048
17 114
15 331
16 335
15 461
20 770
14 221
25 999
15 828
20 648
9 618
18 534
15 429
8 478
8 203
10 001
11 436
16 525
7 861
15 070
14 905
15 771
10 763
8 927
5
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Název školy, za ízení ( len ní dle paragraf )
1279
1291
1292
1293
2201
2207
2208
2209
2211
2212
2213
2215
2216
2224
2225
2226
2227
2236
2238
2249
2251
2252
2253
2264
2265
2266
2271
2274
2276
2278
2282
3203
3204
3206
3209
3211
3212
3213
3214
3215
3221
3222
3225
3226
3227
3233
3238
3242
3243
3244
3247
3254

Základní škola a Mate ská škola Tadeáše Haenkeho Ch ibská
Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821
Základní škola Varnsdorf, nám. E.Beneše 469
Základní škola a Mate ská škola B ezno
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265
Základní škola Chomutov, Na P íkopech 895
Základní škola Chomutov, Kada ská 2334
Základní škola Chomutov, Píse ná 5144
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Školní 1480
Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
Základní škola Chomutov, B ezenecká 4679
Základní škola Jirkov, Budovatel 1563
Základní škola Jirkov, Studentská 1427
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151
Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675
Základní škola a Mate ská škola Strup ice
Základní škola Údlice, Stará tvr 363
Základní škola Kada , Školní 1479
Základní škola Kada , Pionýr 1102
Základní škola Kada , Chomutovská 1683
Základní škola Kada , Na Podlesí 1480
Základní škola Klášterec n. Oh í, Krátká 676
Základní škola Klášterec n. Oh í, Školní 519
Základní škola Klášterec n. Oh í, Petlérská 447
Základní škola sgt. J.C.Kluttze a Mate ská škola Ková ská
Základní škola a Mate ská škola Perštejn, Hlavní 57
Základní škola a Mate ská škola Radonice 165
Základní škola Vejprty
Základní škola a Mate ská škola Vilémov
ZŠ a MŠ Brozany nad Oh í
ZŠ a MŠ Hoštka
ZŠ a MŠ Lib šice
ZŠ Litom ice, Na Valech 53
ZŠ Litom ice, Boženy N mcové 2
Masarykova ZŠ Litom ice, Svojsíkova 5
ZŠ Litom ice, U Stadionu 4
ZŠ Litom ice, Havlí kova 32
ZŠ Litom ice, Ladova 5
ZŠ a MŠ Ploskovice
ZŠ a MŠ Polepy
ZŠ T.G.Masaryka Št tí, 9. kv tna 444
ZŠ Št tí, Školní 559
ZŠ Št tí, Ostrovní 300
ZŠ Terezín
ZŠ Úšt k
Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice
ZŠ a MŠ Žitenice
ZŠ a MŠ ížkovice
ZŠ J.E.Purkyn a ZUŠ Libochovice
ZŠ Lovosice, Sady pionýr 355

Návrh rozpo tu PN
na rok 2010
10 433
12 151
13 176
11 906
8 013
21 945
20 109
13 880
18 379
15 314
17 301
31 519
20 660
15 113
15 116
13 597
28 959
7 573
7 257
14 587
14 563
13 996
12 608
21 395
13 994
14 498
6 349
7 845
10 463
9 074
7 079
9 866
9 741
9 010
11 491
14 888
13 562
15 135
13 393
12 779
7 996
9 671
8 236
13 197
12 129
14 290
8 916
7 172
1 587
7 229
18 443
16 538
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Název školy, za ízení ( len ní dle paragraf )
3255
3266
3267
3268
3277
3282
3286
3294
3295
3296
3301
4203
4213
4223
4224
4225
4226
4227
4232
4234
4236
4244
4247
4249
4252
4256
4257
4261
4264
4266
4279
4281
4282
4283
5205
5206
5207
5208
5209
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5218
5222
5223
5225
5228
5229
5231

ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýr 361/4
ZŠ a MŠ T ebenice
ZŠ a MŠ T ebívlice
ZŠ a MŠ Velemín
ZŠ Budyn nad Oh í
ZŠ Horní Be kovice
ZŠ a MŠ Mšené-lázn
ZŠ Roudnice n.L., K.Je ábka
ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova
ZŠ Roudnice n.L., Školní
ZŠ Straškov-Vodochody
ZŠ a MŠ ern ice
ZŠ Lenešice
ZŠ Louny, 28. íjna
ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská
ZŠ Louny, Prokopa Holého
ZŠ Louny, P emyslovc
ZŠ Louny, Školní
ZŠ Panenský Týnec
ZŠ Peruc
ZŠ Postoloprty
ZŠ a MŠ Blatno
ZŠ a MŠ Krásný Dv r
ZŠ Kryry
Masarykova ZŠ Lubenec
ZŠ Podbo any, Husova 276
ZŠ T.G.M. Podbo any, Husova 445
ZŠ Vroutek
ZŠ Lipenec
ZŠ M cholupy
ZŠ Žatec, Jižní
ZŠ Žatec, Komenského alej
ZŠ Žatec, Petra Bezru e
ZŠ Žatec, nám. 28. íjna
ZŠ Most, Svážná 2342
ZŠ Most, U stadionu 1028
ZŠ Most, Václava Talicha 1855
ZŠ Most, Zlatnická
ZŠ Most, Jakuba Arbesa 2454
ZŠ Most, Vít zslava Nezvala 2614
ZŠ Most, Zde ka Št pánka 2912
ZŠ Most, Obránc míru 2944
ZŠ Most, Rozmarýnová 1692
ZŠ Most, J.A.Komenského 474
ZŠ Most, Albrechtická 414
ZŠ Most, Okružní 1235
Základní škola a MŠ Bra any
Základní škola a MŠ Be ov
Základní škola Obrnice
ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059
ZŠ s rozš.výuk.jazyk a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589
ZŠ spec.Litvínov, Šafa íkova 991

Návrh rozpo tu PN
na rok 2010
11 540
11 953
8 029
7 818
7 292
7 632
10 814
18 696
24 148
15 555
10 803
12 301
7 779
12 951
18 773
21 355
15 169
15 421
4 549
6 590
20 173
926
7 069
10 982
9 065
15 074
12 093
8 380
6 773
6 206
19 659
22 857
13 609
9 402
10 317
20 425
17 696
13 753
20 313
15 624
21 602
17 822
24 344
19 565
16 038
17 269
8 023
10 950
11 006
31 971
25 460
12 790
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Název školy, za ízení ( len ní dle paragraf )
5232
5233
5239
5241
5242
5243
6216
6217
6218
6219
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6229
6236
6237
6244
6245
6248
6252
6255
6259
6261
6262
6268
6272
6275
6279
6284
6285
6286
6292
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248

ZŠ a MŠ Litv.-Janov, P átelství 160
ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220
ZŠ Mezibo í, J.A.Komenského 340
ZŠ a MŠ Lom
ZŠ a MŠ Hora Svaté Kate iny, nám. Pionýr 1
ZŠ a MŠ Horní Ji etín
ZŠ Teplice 2, Edisonova
ZŠ s rozš.výukou TV Teplice, Na Stínadlech
ZŠ s rozš.výukou TV Teplice, M. Švabinského
ZŠ Teplice, U Nových lázní
ZŠ s rozš. výukou VV Teplice, Koperníkova
ZŠ s rozš.výukou HV Teplice, Maršovská
ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská
ZŠ s rozš.vyu .CJ Teplice, Metelkovo nám.
ZŠ s rozš.vyu .mat.a p ír.p . Teplice, Buzulucká
ZŠ s rozš.vyu .inf.a výp.techn.Teplice, Plynárenská
ZŠ Byst any
ZŠ Dubí 1, Školní nám.
ZŠ Dubí 2, Tovární
ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty
ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická
ZŠ Hrob
ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou
ZŠ Koš any
Zša MŠ Krupka, Teplická
Masarykova ZŠ a MŠ Krupka
ZŠ Krupka, Karla apka
ZŠ Novosedlice
ZŠ Osek
ZŠ Proboštov
ZŠ a MŠ Žalany
ZŠ Bílina, Aléská
ZŠ Bílina, Za Chlumem
ZŠ Bílina, Lidická
ZŠ Hostomice
ZŠ Ústí n.L.., Palachova
ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské
ZŠ Ústí n.L., Školní nám stí
ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova
ZŠ Ústí n.L., Karla IV.
ZŠ a MŠ Ústí n.L., SNP
ZŠ Ústí n.L., Vojnovi ova
Fakultní ZŠ Ústí n.L., eské mládeže
ZŠ Ústí n.L., Mírová
ZŠ Ústí n.L., St íbrnická
ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová
ZŠ Ústí n.L., Vina ská
ZŠ Ústí n.L., Anežky eské
ZŠ Ústí n.L., Nešt mická
ZŠ Ústí n.L., Pod Vodojemem
ZŠ Ústí n.L., Hlavní
ZŠ Ústí n.L., Rabasova

Návrh rozpo tu PN
na rok 2010
33 363
11 777
11 250
12 590
6 740
9 653
20 413
9 468
9 189
14 943
13 492
19 171
18 802
22 408
25 050
16 526
7 292
9 721
8 261
14 186
10 185
7 303
5 138
8 423
16 021
20 823
17 254
8 548
13 558
7 354
9 519
17 815
18 343
12 740
9 805
14 224
23 929
8 371
15 111
11 486
23 648
17 903
16 829
22 573
22 728
13 697
13 441
22 501
10 901
15 902
16 404
15 671
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Název školy, za ízení ( len ní dle paragraf )
7249 ZŠ Ústí n.L., Hluboká
7254 ZŠ Chaba ovice,Masarykova
7261 ZŠ Muchova, Chlumec
7263 ZŠ a MŠ Libouchec
7268 ZŠ a MŠ Povrly
7273 ZŠ a MŠ Tisá
7275 ZŠ Trmice, Tyršova
7277 ZŠ Velké B ezno
§ 3114 - celkem
2218 ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728
2222 ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova 4881
2228 Základní škola praktická Jirkov, Mostecká 309
2254 Základní škola a Mate ská škola p i nem. Kada , Chomutovská 1289
2267 Základní škola praktická Klášterec n. Oh í, Havlí kova 269
2279 Základní škola a Praktická škola Vejprty
4258 ZŠ praktická,Podbo any
4285 ZŠ praktická,Žatec
7255 Základní škola praktická, Chaba ovice
§ 3117 - celkem
1229 Základní škola a Mate ská škola Dobkovice
1232 Základní škola a Mate ská škola Dolní Habartice
1233 Základní škola a Mate ská škola He manov
1236 Základní škola a Mate ská škola Huntí ov
1238 Základní škola a Mate ská škola Jet ichovice
1242 Základní škola a Mate ská škola Ludvíkovice
1256 ZŠ a MŠ Lipová
1268 ZŠ Rumburk, V. Ková e
1269 ZŠ a MŠ Staré K e any
1275 ZŠ a MŠ Vilémov
1282 Základní škola a Mate ská škola Rybništ
1294 Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994
1295 Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700
1298 Základní škola Malšovice
2235 Základní škola a MŠ Spo ice, Nám. Gen. Svobody 78
2241 Základní škola a MŠ Vysoká Pec, Julia Fu íka 40
2242 Základní škola a mate ská škola Chbany
2273 Základní škola a Mate ská škola Maš ov
3201 ZŠ a MŠ Bohušovice nad Oh í
3205 ZŠ a MŠ K ešice
3234 ZŠ a MŠ eské Kopisty
3245 ZŠ a MŠ Klapý
3256 ZŠ Lovosice, Všehrdova 1
3261 ZŠ a MŠ Podsedice
3263 ZŠ Prackovice nad Labem
3265 ZŠ a MŠ Sulejovice
3275 ZŠ a MŠ Bechlín
3283 ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Krab ice
3284 ZŠ Libotenice
3285 ZŠ a MŠ Chodouny
3287 ZŠ a MŠ Mnet š
4202 ZŠ a MŠ Cítoliby
4205 ZŠ a MŠ Domoušice

Návrh rozpo tu PN
na rok 2010
19 755
8 984
12 026
9 749
10 410
6 837
11 333
12 323
96 573
28 059
9 906
7 368
10 998
8 721
5 558
5 613
16 212
4 138
161 936
3 102
2 074
1 904
3 414
1 070
4 594
2 638
4 498
4 149
3 178
3 628
4 340
6 070
1 951
4 506
2 067
3 003
3 210
9 418
3 861
1 726
2 289
8 900
2 333
1 377
2 898
4 646
3 076
2 090
1 833
1 856
4 779
2 301
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Název školy, za ízení ( len ní dle paragraf )
4209 ZŠ a MŠ Zem chy
4211 ZŠ a MŠ Koštice nad Oh í
4241 ZŠ Ro ov
4253 ZŠ a MŠ ern ice,Petrohrad
4262 ZŠ a MŠ Bitozeves
4263 ZŠ a MŠ Lib šice
4267 ZŠ a MŠ Nové Sedlo
4268 ZŠ a MŠ Sta kovice
4271 ZŠ Tucho ice
5244 ZŠ a MŠ Louka u Litvínova
6278 ZŠ a MŠ Zabrušany
7251 ZŠ a MŠ Ústí n.L. - Brná, Jit ní
7265 ZŠ a MŠ Male ov
7266 ZŠ a MŠ Petrovice
7272 ZŠ ehlovice
7279 ZŠ Velké Chvojno
§ 3122 - celkem
3248 SOŠ Libochovice, nám. 5.kv tna 10
5237 SOŠ OOŽP-Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.
§ 3141 - celkem
1203 Školní jídelna Benešov nad Plou nicí, Opletalova 673
1227 Školní jídelna D ín I, Sládkova 1300/13
1228 Školní jídelna D ín IV, Jungmannova 3
1254 ŠJ Ji íkov
1296 Školní jídelna Varnsdorf, nám. E.Beneše 2926
1297 Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821
3217 Centrální ŠJ Litom ice
3229 Centrální ŠJ Št tí
3258 Centrální ŠJ Lovosice
3278 Školní jídelna Budyn nad Oh í
6238 ŠJ Dubí 1
6287 Centrální ŠJ Bílina, Náb ežní
7257 Školní jídelna m sta Chaba ovice
§ 3231 - celkem
1207 Základní um lecká škola eská Kamenice, Komenského 481
2219 ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov
2229 ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267
2255 Základní um lecká škola Klementa Slavického Kada
2268 Základní um lecká škola Klášterec n. Oh í, J. A. Komenského 677
2281 Základní um lecká škola Vejprty
3218 ZUŠ Litom ice
3231 ZUŠ Št tí
3259 ZUŠ Lovosice
3298 ZUŠ Roudnice n.L.
4229 ZUŠ Louny
4237 ZUŠ Postoloprty
4259 ZUŠ Podbo any
4286 ZUŠ Žatec
5219 ZUŠ F.L.Gassmanna Most, Obránc míru 2364
5221 ZUŠ Most, Moskevská 13
5234 ZUŠ Litvínov-Chude ín, Horská 296
6264 ZUŠ Krupka

Návrh rozpo tu PN
na rok 2010
2 913
1 792
1 813
2 325
3 785
2 834
1 794
3 512
1 455
4 003
3 775
6 913
2 663
4 382
2 612
2 586
14 082
3 374
10 708
38 959
1 290
3 954
1 945
901
2 906
2 522
13 560
3 910
3 715
1 126
676
1 142
1 312
128 889
2 787
9 706
8 996
4 677
5 342
2 080
12 343
2 321
9 098
9 138
9 369
2 548
3 495
6 452
15 025
3 582
10 349
3 543
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P íloha . 5 k usnesení . 13/10Z/2009

Název školy, za ízení ( len ní dle paragraf )
6289 ZUŠ Bílina
7256 ZUŠ Chaba ovice
§ 3421 - celkem
1208 Centrum d tí a mládeže eská Kamenice
1226 D m d tí a mládeže D ín IV, Teplická 344/38
2231 DDM Jirkov
2256 D m d tí a mládeže Šuplík Kada , Jana Rohá e 1381
2269 D m d tí a mládeže Vol ásek Klášterec nad Oh í, Soub žná 205
3216 DDM Litom ice
3228 DDM Št tí
3257 DDM ELKO Lovosice
3297 DDM Trend Roudnice n.L.
4238 DDM Postoloprty
6263 DDM Cvr ek Krupka
6273 DDM Osek
6288 DDM Bílina
7282 DDM Ústí nad Labem
celkem

Návrh rozpo tu PN
na rok 2010
3 129
4 909
41 691
4 292
5 781
2 204
2 270
1 991
2 266
1 579
1 052
1 888
1 359
2 632
2 097
4 558
7 722
3 891 948

Zpracoval: Ing. Denková, Kernerová, Szabo, Jelínková, Pavlíková,
Ptá ková,
Dne: 2. 9. 2009
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P íloha . 6 k usnesení . 15/10Z/2009

Jana Va hová
hejtmanka
Ministerstvo vnitra eské republiky
Odbor dozoru a kontroly ve ejné správy
K rukám Ing. Marie Kostruhové
nám. Hrdin 1634/3
140 21 Praha 4
Datum:
Eviden ní íslo:
íslo jednací:
Vy izuje/linka:
E-mail:

16.12.2009
210377/2009
426/LP/2009
JUDr. Simona Hejnová, Ing. Petr Severa/616,435
hejnova.s@kr-ustecky.cz; severa.p@kr-ustecky.cz

Reakce na výzvu Ministerstva vnitra eské republiky k náprav ve v ci refundace
regula ních poplatk v krajských zdravotnických za ízeních za pojišt nce Ústeckým
krajem – Váš dopis .j. MV-44754/ODK-2009 z íjna 2009
Dne 22. íjna 2009 obdržel Ústecký kraj výzvu („Výzva“) Ministerstva vnitra
R
(„Ministerstvo“) u in nou na základ ustanovení § 82 odst. 1 zákona . 129/2000 Sb., o
krajích, ve zn ní pozd jších p edpis („zákon o krajích“), v níž Ministerstvo Ústecký kraj
vyzvalo k náprav situace nastalé v souvislosti s aplikací ve Výzv citovaných usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje a Rady kraje1, na jejichž základ Ústecký kraj u inil ve
smyslu § 850 zákona . 40/1964 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , ob anský zákoník („OZ“)
ve ejný p íslib, kterým se Ústecký kraj zavázal splnit za p edem neomezený po et ob an
kraje jejich povinnost uhradit regula ní poplatek, která jim vznikla v souvislosti
s poskytováním zdravotní pé e v n kterém z krajských zdravotnických za ízení
specifikovaných ve ve ejném p íslibu. Ve zmín né Výzv pak Ministerstvo Ústeckému kraji
doporu ilo zrušit bez náhrady výše uvedená usnesení Ústeckého kraje. Ministerstvo
Ústeckému kraji adresovalo zmín nou Výzvu, nebo postup Ústeckého kraje považuje za
nezákonný a zasahující do výlu né kompetence státu v oblasti regulace ve ejného
zdravotního pojišt ní. Na zmín nou Výzvu Ústecký kraj reaguje, jak následuje.
I.

Nejasná identifikace tvrzeného porušení právní povinnosti

Ve Výzv Ministerstvo uvádí, že postup Ústeckého kraje považuje za nezákonný, nicmén
konkrétní ustanovení právního p edpisu, s nímž by m l být napadený postup Ústeckého

1

Konkrétn se jedná o následující usnesení: usnesení Zastupitelstva ÚK . 13/3Z/2009 ze dne
28.1.2009, usnesení Rady ÚK . 3/9R/2009 ze dne 28.1.2009, usnesení Zastupitelstva ÚK .
9/4Z/2009 ze dne 25.3.2009, usnesení Zastupitelstva ÚK . 17/6Z/2009 ze dne 24.6.2009, usnesení
Rady ÚK . 11/13R/2009 ze dne 25.3.2009
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kraje v rozporu, však jasn neidentifikovalo. Ústeckému kraji totiž, ani po zevrubné analýze
Výzvy a její p ílohy – Analýzy postupu kraj p i úhradách regula ních poplatk za pojišt nce
z hlediska p ekro ení mezí samostatné p sobnosti kraj („Analýza“), není z ejmé, zda
Ministerstvo považuje postup Ústeckého kraje ve v ci „proplácení“ regula ních poplatk za
rozporný s ustanovením § 16a) zákona . 48/1997 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
(„Zákon“) i § 17 odst. 1 zákona o krajích2 i n jaké jiné právní normy. Takový postup
Ministerstva nelze považovat za souladný se zásadou dobré správy a Ústecký kraj proto
Ministerstvo laskav žádá o p íslušné up esn ní svého v Analýze uvedeného, nicmén
dostate n neod vodn ného, právního názoru.
By Výzva Ministerstva trpí výše zmín ným nedostatkem, Ústecký kraj se pokusí níže
reagovat na argumentaci uvedenou ve Výzv a zejména pak v Analýze, nebo ji asto
považuje za zna n ú elovou a nesprávnou.

II. Tvrzený zásah do výlu né kompetence státu
Základním argumentem uvád ným v Analýze je konstatování, že refundace regula ních
poplatk ze strany kraj zasahuje do výlu né p sobnosti státu – tj. do oblasti regulace
ve ejného zdravotního pojišt ní. Na stran 3 Analýzy pak Ministerstvo obsah pojmu oblast
regulace ve ejného zdravotního pojišt ní definuje pomocí citace ustanovení § 1 Zákona,
který stanoví, že p edm tem úpravy Zákona je
a)
b)
c)

ve ejné zdravotní pojišt ní,
rozsah a podmínky, za nichž je na základ Zákona poskytována zdravotní pé e,
zp sob stanovení cen a úhrad lé ivých p ípravk a potravin pro zvláštní léka ské ú ely
hrazených ze zdravotního pojišt ní.

Ústecký kraj nijak nezpochyb uje, že výb r regula ních poplatk
(tj. povinnost
zdravotnických za ízení poplatky vybírat v souladu a za podmínek ustanovení § 16a Zákona)
se pak zcela nepochybn dotýká všech t í vyjmenovaných oblastí, které vypo ítává citovaný
§ 1 Zákona a které mimo jiné (ne však výlu n ) Zákon ve svých p íslušných ustanoveních
rozvádí a reguluje. Konkrétn , regula ní poplatky, by netvo í p ímý p íjem systému
zdravotního pojišt ní (jsou p íjmem konkrétních zdravotnických za ízení), tyto p íjmy
systému ve ejného zdravotního pojišt ní nep ímo ovliv ují3 (ad § 1 písm. a) Zákona),
povinnost zdravotnických za ízení vybírat regula ní poplatky dotvá í podmínky, za nichž je
2

Tato dv ustanovení jsou v textu Analýzy zmín na, nicmén v dosti nejasném kontextu.

3

N kterým typ m zdravotnických za ízení byly po zavedení poplatk zkráceny p íjmy z prost edk
ve ejného zdravotního pojišt ní a zdravotnická za ízení tedy p íjmy z regula ních poplatk
nevyhnuteln používají na úhradu pé e zajiš ované v systému ve ejného zdravotního pojišt ní.
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poskytována zdravotní pé e (ad § 1 písm. b) Zákona), regula ní poplatky mají dopad i na
stanovení cen a úhrad lé ivých p ípravk (zejména v segmentu výb ru regula ních poplatk
v lékárnách dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) Zákona).
Systém proplácení regula ních poplatk pacient m ze strany Ústeckého kraje však
nijak nezasahuje do výše uvedených oblastí, jejichž úprava je vskutku v kompetenci
státu a ne kraj , a to z následujících d vod :
•

Ad § 1 písm. a) Zákona): Proplácení regula ních poplatk ze strany kraj nijak
nezkracuje, ani jinak nenabourává p íjmy systému ve ejného zdravotního pojišt ní a ani
nijak jinak nenarušuje finan ní bilanci tohoto systému, nebo veškerá Ústeckým krajem
kontrolovaná a provozovaná zdravotnická za ízení respektují veškerá ustanovení Zákona
(zejména §§ 16a a 16b) Zákona) a regula ní poplatky ve všech Zákonem p edvídaných
p ípadech vybírají4; v tomto ohledu tedy Ústecký kraj zcela evidentn do oblasti
ve ejného zdravotního pojišt ní nijak nezasahuje;

•

Ad § 1 písm. c) Zákona:Proplácení regula ních poplatk ze strany Ústeckého kraje
nemá žádný zásadní vliv na cenotvornou politiku státu v oblasti stanovování cen a úhrad
lé ivých p ípravk a potravin pro zvláštní léka ské ú ely hrazených ze zdravotního
pojišt ní; zcela marginální vliv na tuto oblast by mohlo mít proplácení regula ních
poplatk vybíraných v lékárnách (§ 16a odst. 1 písm. d) Zákona), což však Ústecký kraj,
na rozdíl od n kterých jiných kraj , nerealizuje; ani v tomto ohledu tedy Ústecký kraj
zcela evidentn do oblasti ve ejného zdravotního pojišt ní nijak nezasahuje;

•

Ad § 1 písm. b) Zákona: Z p edm tného ustanovení vyplývá, že Zákon sv uje do
kompetence státu stanovení rozsahu a podmínek, za nichž je poskytována zdravotní
pé e v systému zdravotního pojišt ní, p i emž tento rozsah a podmínky musí být
konkretizovány dalšími ustanoveními Zákona5. V p ípad regula ních poplatk jsou
t mito up es ujícími ustanoveními §§ 16a a 16b Zákona. Ustanovení § 16a Zákona pak
zejména definuje a stanovuje povinnost jednotlivých poskytovatel zdravotnické pé e od
p esn stanovených skupin obyvatel vybírat ve stanovených p ípadech v p edm tném
ustanovení definované regula ní poplatky, zatímco ustanovení § 16b Zákona stanoví
ro ní limity (a zp sob jejich výpo t ) pro výb r poplatk u r zných skupin pojišt nc a
povinnost zdravotních pojiš oven poplatky uhrazené nad rámec t chto limit pojišt nc m
vrátit. Jak již bylo zmín no výše, zdravotnická za ízení Ústeckého kraje, která se

4

V této souvislosti je rovn ž t eba zmínit, že v tšina správní ízení zahájených ze strany zdravotních
pojiš oven s jednotlivými zdravotnickými za ízeními, jejichž p edm tem bylo zjišt ní, zda p íslušná
zdravotnická za ízení postupují v souvislosti s proplácením regula ních poplatk v souladu se
Zákonem, byla zastavena, p i emž v žádném z t chto ízení nebylo konstatováno, že by n které z
kontrolovaných zdravotnických za ízení postupovalo v rozporu se Zákonem.
5

Tato interpretace vyplývá již ze samotného gramatického výkladu ustanovení § 1 písm. b) Zákona.
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podílejí na proplácení regula ních poplatk , povinnosti jim vyplývající
z ustanovení § 16a Zákona ádn plní a nedochází tak k zásahu do zp sobu a
rozsahu poskytované pé e stanovené Zákonem a tudíž ani nem že docházet
k zásahu do kompetence státu, která je definována § 1 písm. b) ve spojení s § 16a)
Zákona.
Z výše uvedeného tedy nepochybn vyplývá, že proplácení regula ních poplatk
(formou daru i p evzetí pln ní poplatkové povinnosti pojišt nc ) žádným zp sobem
nezasahuje a ani nem že zasahovat do kompetence státu regulovat oblast ve ejného
zdravotního pojišt ní, tak jak je tato p sobnost konkrétn specifikována práv
p íslušnými ustanoveními Zákona, a že žádným zp sobem nemodifikuje i neoslabuje
Zákonem p edvídané instituty regulace systému ve ejného zdravotního pojišt ní. To,
že Ministerstvo došlo ke zcela odlišnému záv ru, nem že obstát, nebo tento záv r je
zcela nepodložený a žádným zp sobem neod vodn ný. Ministerstvo ve své Analýze
totiž absolutn nezkoumalo, zda Ústeckým krajem zvolený zp sob refundace
n jakým zp sobem nabourává
i modifikuje Zákonem
regula ních poplatk
p edvídaný systém ve ejného zdravotního pojišt ní (pokud by tak u inilo, muselo by
dojít k záv ru, že nikoliv), nýbrž se toliko spokojilo s konstatováním obecn
akceptované skute nosti, že „hrazení regula ních spadá do oblasti ve ejného
zdravotního pojišt ní“, z ehož však následn vyvodilo bez jakékoliv logické
návaznosti zcela mylný záv r, že proplácení regula ních poplatk n kterým pacient m
zdravotnických za ízení Ústeckého kraje p edstavuje zásah do výlu né kompetence
státu.
Záv r Ministerstva stran údajného zásahu do výlu né kompetence státu je zcela
nesprávný, i pokud je brána v potaz samotná podstata Ústeckým krajem zvoleného
zp sobu zajišt ní proplácení regula ních poplatk , který byl Ministerstvu detailn
osv tlen již v p ípisech Ústeckého kraje z 26. února a 28. srpna 2009, na které tímto
Ústecký kraj integráln odkazuje. Tento zvolený postup Ústeckého kraje je totiž
založen na možnosti každého ob ana uzav ít s Ústeckým krajem dohodu o p evzetí
pln ní – pen žité povinnosti hradit regula ní poplatek p íslušnému zdravotnickému
za ízení - ve smyslu § 545 OZ (v tomto konkrétním p ípad je dohoda o p evzetí pln ní
speciálním p ípadem darovací smlouvy). Na základ dohody o p evzetí pln ní, na
jejímž podklad je uhrazen regula ní poplatek, se tedy nem ní osoba dlužníka
(pojišt nce) ani v itele (zdravotnického za ízení); není tedy správný záv r
Ministerstva, že Ústecký kraj hradí regula ní poplatky za pojišt nce. Regula ní
poplatek je totiž vždy v souladu se Zákonem uhrazen pojišt ncem – ob anem kraje.
Ústeckým krajem zvolený zp sob refundace regula ních poplatk tedy spo ívá na
možnosti dobrovolného soukromoprávního ujednání mezi ob anem kraje a Ústeckým
krajem, a tudíž nem že jakkoliv zasahovat do kompetence státu v oblasti regulace
oblasti ve ejného zdravotního pojišt ní, jak nesprávn dovozuje Ministerstvo ve své
Analýze.
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V této souvislosti kone n Ústecký kraj zd raz uje, že nelze ozna it proplácení
regula ních poplatk ze strany kraj jako zásah do výlu né p sobnosti státu, aniž by
bylo konkrétní ustanovení, které tuto p sobnost státu sv uje, ozna eno a aniž by byl
obsah této p sobnosti p esn definován – takový postup Ministerstvo ve své Analýze
absolutn nedodrželo.
Na okraj Ústecký kraj dodává, že v d sledku zavedení možnosti refundace regula ních
poplatk nedošlo k žádnému zvýšení erpání zdravotnické pé e ze strany ob an
Ústeckého kraje, k žádné migraci pacient mezi jednotlivými spádovými oblastmi
jednotlivých nemocni ních zdravotnických za ízení ani k migraci pacient od státních i
soukromých zdravotnických za ízení sm rem k za ízením ovládaným ze strany Ústeckého
kraje (tento záv r m že Ústecký kraj v p ípad pot eby doložit detailní analýzou statických
dat srovnávající p íjmy z regula ních poplatk jednotlivých zdravotnických za ízení
Ústeckého kraje za p íslušné srovnatelné asové období roku 2008 a 2009). Výše uvedené,
zcela nepochybn dokládá, že v d sledku zavedení možnosti refundace regula ních
poplatk ze strany Ústeckého kraje nedošlo v Ústeckém kraji k žádnému nár stu
poskytované zdravotní pé e hrazené ze systému zdravotního pojišt ní a že tedy ani v tomto
ohledu nebylo zasaženo do fungování systému zdravotního pojišt ní, jehož organizace je
v kompetenci státu.
Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že proplácení regula ních poplatk ze strany
Ústeckého kraje žádným zp sobem nezasahuje do výlu né kompetence státu
regulovat oblast ve ejného zdravotního pojišt ní. Již z tohoto d vodu je tedy Ústecký
kraj nucen odmítnout respektovat doporu ení Ministerstva uvedené ve Výzv .
III. Kompeten ní spor – nemožnost aplikace ustanovení § 82 odst. 1 zákona o
krajích
Pokud Ministerstvo setrvá na svém nesprávném záv ru, že Ústecký kraj v souvislosti se
zavedením možnosti proplácení zdravotnických poplatk zasahuje do výlu né kompetence
státu (viz výše), Ministerstvo nebude, dle názoru Ústeckého kraje, oprávn no postupovat
podle ustanovení § 82 zákona o krajích, nebo mezi Ústeckým krajem a Ministerstvem (resp.
spíše Ministerstvem zdravotnictví R) vznikne kompeten ní spor, k jehož ešení je na
základ l. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy povolán toliko Ústavní soud, který rozhoduje spory o
rozsah kompetencí státních orgán a orgán územní samosprávy, nep ísluší-li ovšem tato
pravomoc podle zákona jinému orgánu6.

6

Jiným orgánem, který rozhoduje kompeten ní spory mezi státními orgány a orgány územní
samosprávy je Nejvyšší správní soud, který podle ust. § 97 zákona . 150/2002 Sb., soudní ád
správní rozhoduje mimo jiné kompeten ní spory mezi správními ú ady a orgány územní samosprávy
týkající se pravomoci vydat rozhodnutí o právech a povinnostech ú astník správního ízení.
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ízení p ed Ústavním soudem ve sporech o rozsah kompetencí státních orgán a orgán
územní samosprávy p ed Ústavním soudem je upraveno v ustanovení § 120 a násl. zákona
. 182/1993 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o Ústavním soudu (dále jen „zákon o
ústavním soudu“), které je nutno interpretovat ve sv tle nálezu pléna Ústavního soudu R .
ÚS 5/04 jako zbytkovou klauzuli tak, že Ústavní soud R rozhoduje veškeré v úvahu
p ipadající kompeten ní spory (v širším smyslu) mezi státními orgány a orgány územních
samosprávných celk , které nejsou výslovn sv eny do p sobnosti jiného orgánu. Ústavní
soud je tak nadán pravomocí rozhodovat kompeten ní spory, ve kterých jde o
vymezení okruhu v cí, k jejichž autoritativnímu rozhodování je ur itý orgán p íslušný,
i když se nejedná o rozhodnutí (pop . opat ení) vydané postupem podle ur itého
právního ádu (soudní ád správní, ob anský soudní ád, trestní ád, správní ád a
další procesní p edpisy) a mající vlastnosti právního aktu (psaná forma, právní moc,
p ípad potencionálního výše popsaného
vykonatelnost atd.), což je práv
kompeten ního sporu mezi Ústeckým krajem a Ministerstvem, resp. Ministerstvem
zdravotnictví.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že výše popsaný kompeten ní spor nem že být
p edm tem postupu podle ustanovení § 82 zákona o krajích. Pokud n který
z úst edních státních orgán bude mít za to, že postup Ústeckého kraje ve v ci
refundace regula ních poplatk p edstavuje zásah do výlu né kompetence státu,
nech podá Ústavnímu soudu p íslušný návrh na zahájení ízení podle ustanovení §
120 a násl. zákona o Ústavním soudu.

IV. Další d vody nemožnosti aplikace § 82 zákona o krajích
a) Soukromoprávní charakter ujednání mezi Ústeckým krajem a ob any
Ústeckého kraje, soukromoprávní charakter povinnosti hradit regula ní
poplatky
Jak již Ústecký kraj ve svých p ípisech ze dne 26. února a 28. srpna 2008 zd raznil,
Ministerstvo není oprávn no p i výkonu dozoru v samostatné p sobnosti v souvislosti
s p edm tným postupem Ústeckého kraje postupovat dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona o
krajích, nebo ustanovení § 82 odst. 6 zákona o krajích mimo jiné stranoví, že ustanovení §
82 odst. 1 až odst. 5 upravující výkon dozoru ministerstva nad samostatnou p sobností kraje
se nepoužije v p ípadech porušení právních p edpis ob anského, obchodního nebo

Takovým kompeten ním sporem však nem že být Ústeckému kraji vytýkané p ekro ení
kompetencí v p ípad systému úhrady regula ních poplatk , nebo se nejedná o rozhodování
o právech a povinnostech ú astník správního ízení.
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pracovního práva a v p ípad , kdy jsou dozor nebo kontrola výkonu samostatné
p sobnosti kraj upraveny zvláštním právním p edpisem.
Jak již bylo zmín no výše, prost edky na úhradu regula ních prost edk poskytuje Ústecký
kraj výlu n na základ ve ejného p íslibu ve smyslu ustanovení § 850 OZ a následn na
základ uzav ení dohod o p evzetí pln ní (p istoupení k závazku) ve smyslu ustanovení §
534 OZ, na základ nichž je Ústecký kraj povinen splnit závazek ob ana kraje uhradit
regula ní poplatek v i zdravotnickému za ízení. V asné poskytnutí finan ních prost edk
na úhradu regula ních poplatk jednotlivým ob an m kraje je následn zajiš ováno na
základ mandátních smluv uzav ených mezi Ústeckým krajem a jednotlivými krajskými
zdravotnickými za ízeními tak, aby byla úhrada regula ních poplatk provedena pln
v souladu s ustanovením § 16a Zákona.
Z výše uvedeného je z ejmé, že napadenými usneseními byly schváleny výlu n právní
úkony u in né podle ob anského práva (ve ejný p íslib, dohoda o p evzetí pln ní) a
obchodního práva (mandátní smlouvy).
Z d vodové zprávy zákona . 261/2007 Sb., kterým byl novelizován Zákon a zavedeny
regula ní poplatky, navíc vyplývá, že samotné regula ní poplatky mají soukromoprávní
charakter. Právní vztah, který tak vzniká mezi pojišt nci a zdravotnickými za ízeními p i
výb ru regula ních poplatk je vztahem ryze soukromoprávním založeným na
rovnosti subjekt právního vztahu.
V p ípad , že by Ústecký kraj svými rozporovanými usneseními porušil ustanovení
Zákona, jednalo by se o porušení právních p edpis ob anského práva, na které se
vztahuje výluka z dozorové pravomoci podle ustanovení § 82 zákona o krajích.
Ustanovení § 16a Zákona je totiž vzhledem k deklarovanému soukromoprávnímu charakteru
regula ních poplatk nutno ohledn právních vztah vznikajících na jeho základ mezi
pojišt nci a zdravotnickými za ízeními považovat za právní p edpis ob anského práva.
Ú astníci právních vztah , které na základ uvedeného zákonného ustanovení vznikají, mají
totiž rovné postavení ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 OZ.
Pravomoc k ešení p ípadných spor plynoucích z uvedených právních vztah má tedy podle
ustanovení § 7 OS výlu n civilní soud postupující podle p edpis ob anského soudního
ízení. Ú elem ustanovení § 82 odst. 6 zákona o krajích je tak nepochybn i vylou ení
ingerence správních ú ad , pop ípad správních soud do oblastí spadajících výlu n
do pravomoci civilních soud , z ehož zcela nepochyb vyplývá, že Ministerstvo
v p edm tném p ípad není nadáno oprávn ními dle ustanovení § 82 odst. 1 až 5
zákona o krajích. Pokud by tedy i nadále Ministerstvo postupovalo ve smyslu
zmín ných ustanovení zákona o krajích, jednalo by se o jednání v rozporu se zákonem
p edstavující zcela z ejmý zásah do ústavn zaru eného práva Ústeckého kraje na
samosprávu.
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V této souvislosti Ústecký kraj dodává, že Zákon žádné podrobnosti výb ru
regula ních poplatk nestanoví a již v bec nevylu uje právo pojišt nc získat
prost edky na úhradu regula ních poplatk od t etích subjekt . Navíc Ústecký kraj
není adresátem právních norem regulujících oblast výb ru regula ních poplatk (§
16a) Zákona), kterýmiž jsou toliko p íslušná zdravotnická za ízení a pojišt nci erpající
léka skou pé i. Ústecký kraj se tedy svým postupem ani nemohl žádného porušení
Zákona dopustit, jak se snad Ministerstvo ve své Analýze snaží tvrdit (nejistota
Ústeckého kraje ohledn obsahu Analýzy Ministerstva pramení z jejího neur itého a místy
nesrozumitelného zn ní – viz l. I tohoto p ípisu).

b) tvrzené porušení zákona o krajích
Ze zn ní Analýzy by rovn ž mohlo být dovozeno, že Ministerstvo považuje postup
Ústeckého kraje p i poskytování prost edk na úhradu regula ních poplatk za rozporný
s ustanovením § 17 odst. 1 zákona o krajích, podle kterého musí být majetek kraje využíván
ú eln a hospodárn v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem
vymezené p sobnosti. V p ípad , že Ústecký kraj vynakládá sv j majetek na záležitosti,
které nespadají do jeho p sobnosti (s tímto tvrzením Ústecký kraj ost e nesouhlasí – viz l. II
tohoto dopisu), nejedná se podle Ministerstva o hospodárné nakládání s majetkem kraje a
kraj tak porušuje zákon o krajích.
I kdyby bylo možno postup Ústeckého kraje skute n považovat za porušení ustanovení §
17 odst. 1 zákona o krajích, což Ústecký kraj vzhledem k výše uvedenému zásadn odmítá,
nebylo by Ministerstvo oprávn no postupovat podle ustanovení § 82 odst. 1 až 5 zákona o
krajích, nebo na daný p ípad by se uplatnila ustanovením § 82 odst. 6 zákona o krajích
stanovená výluka, když kontrola hospoda ení s majetkem kraje, které nepochybn spadá do
samostatné p sobnosti kraje, je upravena zvláštním právním p edpisem.
Tímto zvláštním právním p edpisem je zákon . 420/2004 Sb. o p ezkoumávání hospoda ení
územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí. P edm tem p ezkoumání je
práv dodržování právních p edpis p i hospoda ení s majetkem kraje.
Z výše uvedeného vyplývá, že ustanovení § 82 zákona o krajích je nepoužitelné
v p ípadech tvrzeného porušení § 17 odst. 1 zákona o krajích.

V. Záv r
Ústecký kraj nem že vyhov t Výzv Ministerstva a zrušit bez náhrady ve Výzv
napadená usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje, nebo
•

Ministerstvo ve Výzv neozna ilo konkrétní zákonná ustanovení, s nimiž by m l
být postup Ústeckého kraje v souvislosti se zavedením možnosti refundace
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n kterých regula ních poplatk ob an m Ústeckého kraje v rozporu, což
Výzvu zna n neur itou a nesrozumitelnou.

iní

•

Ústecký kraj nemohl porušit žádné ustanovení § 16a) Zákona, nebo není
adresátem této normy, nezap í i uje, ani nenapomáhá adresát m této normy
(zdravotnická za ízení a pojišt nci) k jejímu jakémukoliv porušování i jakkoliv
jinak nemodifikuje pravidla úhrady regula ních poplatk podle Zákona.

•

Ústecký kraj v souvislosti se zavedením možnosti refundace n kterých
regula ních poplatk
ob an m Ústeckého kraje nezasahuje do výlu né
kompetence státu v oblasti organizace a regulace ve ejného zdravotního pojišt ní,
jak Ministerstvo nesprávn ve Výzv tvrdí.

•

Zavedení možnosti refundace n kterých regula ních poplatk ob an m Ústeckého
kraje bylo realizováno výhradn na základ soukromoprávních právních akt a
pravomoc Ministerstva postupovat dle § 82 odst. 1 až 5 zákona o krajích není dána
vzhledem k ustanovení § 82 odst. 6 zákona o krajích.

Pokud by Ministerstvo na svém právním názoru stran tvrzeného nezákonného zásahu
Ústeckého kraje do výlu né kompetence státu v oblasti ve ejného zdravotního
pojišt ní dále trvalo, vznikl by mezi Ústeckým krajem a n kterým z úst edních státních
orgán (pravd podobn Ministerstvo i Ministerstvo zdravotnictví) kompeten ní spor,
jehož ešení p ísluší výhradn Ústavnímu soudu.

S pozdravem
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace
íslo poskytovatele :
íslo p íjemce
:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
I
: 70892156
: CZ 70892156
DI
Bankovní spojení
: eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu
: 882733379/0800
Zástupce pro v cná jednání:
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních v cí a zdravotnictví Krajského ú adu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 475 657 435, 475 200 245
e-mail
: severa.p@kr-ustecky.cz
a
P íjemce:
„m sto“
zastoupené
:
I
:
se sídlem
:
Bankovní spojení
:
íslo ú tu:
:
Zástupce pro v cná jednání:
telefon, fax
:
e-mail
:
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
na zabezpe ení Ambulantní pohotovostní pé e
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Preambule
Pro ú ely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 13/21Z/2007
ze dne 26. 9. 2007 schváleny Zásady pro poskytování ú elových finan ních prost edk
z rozpo tu Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s t mito zásadami.
Výjimku ze Zásad pro poskytování ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého
kraje za ú elem uzav ení této smlouvy schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením
. ..../10Z/2009 ze dne 16. 12. 2009.

lánek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základ rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje . ..../10Z/2009
ze dne 16. 12. 2009 neinvesti ní dotaci ve výši „ ástka“,- K (slovy: „ ástka slovy“korun
eských), která bude p evedena bezhotovostn na ú et p íjemce, . ú. „ íslo ú tu m sta“,
pod UZ (ú elovým znakem) . 400, za podmínky, že ji p íjemce použije v souladu s touto
smlouvou v kalendá ním roce, ve kterém byla poskytnuta.

lánek II.
P edm t smlouvy
1. P edm tem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran
p i poskytnutí a využití ú elových finan ních prost edk (dotace).
2. Finan ní prost edky poskytnuté na základ této smlouvy použije p íjemce výhradn
za ú elem zajišt ní realizace své vyrovnávací platby za závazek ve ejné služby
p i poskytování služeb obecného hospodá ského významu spo ívajících v poskytování
ambulantní pohotovostní pé e (dále jen „APP“) t etí osobou pro spádové území „m sta“
v období od 1. 1. – 31. 12. 2010.
3. P íjemce bere na v domí, že vyrovnávací platbou podle p edchozího bodu této smlouvy je
myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 28. 11. 2005 o použití
l. 86 odst. 2 Smlouvy o založení ES íslo 2005/842/ES, uve ejn né v ú edním v stníku
L 312, 29/11/2005 S. 0067-0073 (dále jen „Rozhodnutí ES“).
4. P íjemce se zavazuje užít finan ní prost edky poskytnuté na základ této smlouvy tak, aby
APP byla t etí osobou i osobami poskytována v oboru „odbornost léka e“ v následujícím
rozsahu:
- v pracovních dnech v délce alespo 3 hodiny tak, aby provoz ordinace APP pokryl
asový úsek od 18:00 do 20:00 hod.,
- ve dnech pracovního klidu v délce alespo 9 hodin tak, aby provoz ordinace APP pokryl
asový úsek od 10:00 do 17:00 hod..
(Pozn. zde vybrat rozsah provozu ordinace/ordinací APP dle zvolené odbornosti
praktického léka e – pro dosp lé / pro d ti a dorost / pro dosp lé se zabezpe ením pé e
pro d ti a dorost.)
a v jejím rámci, po ukon ení provozu p íslušné ordinace APP, bylo t etí osobou
provozující APP poskytováno ohledání zem elé osoby takto:
a) ve dnech Pond lí až tvrtek v asovém období, které za íná koncem provozní doby
p íslušné ordinace APP a kon í v 06:00 hod. následujícího dne,
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b) ve dnech Pátek a Sobota v asovém období, které za íná koncem provozní doby
p íslušné ordinace APP a kon í za átkem provozu ordinace APP následujícího dne,
c) v Ned li v asovém období, které za íná koncem provozní doby p íslušné ordinace
APP a kon í v 06:00 hod. následujícího dne,
d) ve dnech Pond lí až tvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a následuje pracovní
den, v asovém období, které za íná koncem provozní doby p íslušné ordinace APP
a kon í v 06:00 hod. následujícího dne,
e) ve dnech Pond lí až tvrtek, pokud následuje den pracovního klidu, v asovém
období, které za íná koncem provozní doby p íslušné ordinace APP a kon í za átkem
provozu ordinace APP následujícího dne.
(Pozn. vybrat body a) - e) dle zvoleného rozsahu ordina ní doby APP u vybrané odbornosti
praktického léka e.)

lánek III.
Financování
1. Dotace je poskytnuta ú elov a lze ji použít pouze k úhrad vyrovnávacích plateb
ve smyslu bodu 2 a 3 lánku II. této smlouvy (dále jen „uznatelné náklady“). Tyto
uznatelné náklady k zajišt ní APP budou, za ú elem vyú tování a doložení spln ní
podmínky ú elového použití prost edk dotace, uznány poskytovatelem poprvé za pln ní
t etích osob zajiš ujících APP poskytnuté ode dne 1. 1. 2010 v etn .
2. Za uznatelný náklad p i erpání dotace bude uznán poskytovatelem takový náklad, který
spl uje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, ú elnosti a hospodárnosti,
b) vznikl p íjemci p i ú elovém využití prost edk poskytnutých dotací v souladu s touto
smlouvou
c) byl skute n vynaložen a zachycen v ú etnictví p íjemce v jeho ú etních dokladech, je
identifikovatelný, ov itelný a podložený prvotními podp rnými doklady.
3. P íjemce se zavazuje p ijmout ve vztahu k t etím osobám poskytujícím APP smluvní
opat ení zajiš ující, aby tyto t etí osoby mohly uplat ovat v i p íjemci pouze právo
na úhradu finan ních prost edk v souladu Rozhodnutím ES, tzn. mimo jiné do výše
rozdílu mezi jejich prokazatelnými náklady a výnosy p i poskytování APP a p im ený
zisk do maximální výše 10% z uvedených prokazatelných náklad , p i emž mezi uznatelné
náklady ve smyslu této smlouvy se budou považovat náklady uvedené v p íloze . 2 této
smlouvy, tj. zejména finan ní prost edky vynaložené na mzdové odm ny zdravotnického
personálu, na energie, nájemné v míst obvyklé a nezbytné materiální vybavení.
4. Za neuznatelné náklady jsou považovány finan ní prost edky vynaložené na:
a) po ízení dlouhodobého a krátkodobého finan ního majetku (nákup p ístroj , za ízení,
software, hardware atd.).
b) dlužný úrok
c) opat ení pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d) nákupy pozemk a budov,
e) rekonstrukce a opravy nemovitostí,
f) ztráty z devizových kurz ,
g) ob erstvení a reprezentativní pohošt ní,
h) nájemné s následnou koupí (leasing)
i) cestovné
j) náhrady mzdy za dobu nep ítomnosti (dovolená, nep ítomnost, nemoc).
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5. Dotace bude poskytnuta jednorázov
6. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole
ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon (zákon o finan ní kontrole).

lánek IV.
Práva a povinnosti
P íjemce prohlašuje, že dotaci p ijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)
l)
m)

Použít dotaci v souladu s touto smlouvou.
Dotaci nep evést na jiný subjekt.
Dotaci nepoužít na úhradu DPH.
Odpovídat za hospodárné použití p id lených prost edk a jejich ádné a odd lené
sledování v ú etnictví, pod daným ú elovým znakem (UZ), vedeného v souladu se
zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, v platném zn ní.
P edat poskytovateli písemnou záv re nou zprávu o použití poskytnuté dotace
a to do 15. února následujícího kalendá ního roku. Spolu se záv re nou zprávou je
p íjemce povinen p edložit záv re né vyú tování erpání dotace. Ze závažných
d vod m že být termín vyú tování na žádost p íjemce dotace prodloužen, maximáln
však o 5 kalendá ních dn .
Záv re ná zpráva musí obsahovat:
- ozna ení p íjemce dotace
íslo dotace ( íslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 stran )
- celkové zhodnocení realizace inností spojených s organizací a poskytováním
zdravotní pé e v rámci APP
- vyú tování poskytnuté dotace, v etn ú elového znaku.
Záv re né vyú tování erpání dotace musí obsahovat:
- ro ní výkaz o nákladech na zabezpe ení a provoz ordinace APP (p íloha . 1),
- ro ní výkaz o zabezpe ení a provozu ordinace APP (p íloha . 2),
Dle p edloženého záv re ného vyú tování erpání dotace vrátit zp t nevy erpanou
ást dotace. Tyto prost edky p íjemce poukáže zp t na ú et poskytovatele, z n hož mu
byly poskytnuty, a to sou asn p i p edložení záv re né zprávy.
Vrátit poskytnutou dotaci zp t na ú et poskytovatele, z n hož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v p ípad , že APP nebude na území uvedeném v bod 2 lánku
II. této smlouvy hrazena z prost edk poskytnutých na základ této smlouvy,
nejpozd ji do 7 kalendá ních dn ode dne, kdy se o této skute nosti dov d l
a sou asn písemn informovat poskytovatele o vrácení dotace.
Záv re nou zprávu a záv re né vyú tování erpání dotace p íjemce zašle také
v elektronické podob na adresu: soucek.a@kr-ustecky.cz.
Uvád t viditeln na všech písemnostech a p i všech akcích souvisejících s realizací
APP, že aktivita nebo služba je podporována Ústeckým krajem.
Informovat neprodlen , nejpozd ji však do 7 dn od rozhodné skute nosti, pov ené
pracovníky poskytovatele o všech zm nách týkajících zp sobu organizace APP.
Umožnit pov eným pracovník m kraje provád t kontrolu erpání a využití
prost edk dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do ú etní evidence.
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n) Respektovat p ijaté záv ry z kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním
orgánem poskytovatele.
o) V p ípad , že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpo tové kázn , poskytovatel p i n m postupuje dle ustanovení § 22 zákona
. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , v platném zn ní,
tzn. bude na ízeno p íjemci vrátit poskytovateli zp t dotaci ve výši ástky
neoprávn n použitých nebo zadržených prost edk a bude vym eno penále ve výši
1 promile denn z neoprávn n použitých nebo zadržených prost edk .

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

lánek VI.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti
dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní.
Smluvní strany souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této smlouv , v etn jejích p íloh,
není ozna ován za obchodní tajemství. P íjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávn n, pokud postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném
p ístupu k informacím, v platném zn ní, poskytovat veškeré informace o této smlouv
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv
uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouv , pop . které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od t etích osob, nepodléhají
povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed zneužitím
a zve ejn ním.
2. P íjemce dotace souhlasí se zve ejn ním svého jména (obchodního jména), adresy,
dota ního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem t chto údaj do ve ejn p ístupného
informa ního registru vedeného Krajským ú adem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze m nit i dopl ovat po dohod smluvních stran pouze formou písemných
a íslovaných dodatk .
4. Pokud v této smlouv není stanoveno jinak, ídí se právní vztahy z ní vyplývající
p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku.
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5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, p i emž poskytovatel
obdrží 2 vyhotovení a p íjemce obdrží 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání ob ma smluvními stranami
a ú innosti dnem 1. 1. 2010.
7. Tato smlouva je uzav ena na základ usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
. /10Z/2009 ze dne 16. 12. 2009.

V Ústí nad Labem dne ……………

……………………………………………………..

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje
(poskytovatel)

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

„jméno“
„funkce“
„m sto“
(p íjemce)
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P íloha . 1:

Výkaz o zabezpe ení a provozu ordinace APP
Rok:

Provozovatel APP:

APP:

Stanovišt APP:
Sm na APP
(od - do)

M síc

Po-Pá

So,Ne,sv.

Po et hodin
CELKEM

Po et ošet ených
pacient (v období)
6:00-14:59 15:00-05:59

Pacient
CELKEM

Po et ohledání
(mimo ordina ní
dobu)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CELKEM
Datum:
podpis
Poznámky:
Provozovatel APP - vypl ujte název nestátního zdravotnického za ízení zajiš ujícího provoz stanovišt APP
APP - vypl ujte zkratky PED (d ti a dorost), PRL (dosp lá), SPOL (spole ná PED+PRL)
Stanovišt - vypl ujte m sto (obec), ve kterém je provozována ordinace APP
Sm na APP (od-do) - zahájení a ukon ení sm ny APP (p .: 18:00-21:00 nebo p i epidemiích nap . 16:00-24:00;…)
Po et ošet ených pacient - vypl ujte sumárn po et pacient ošet ených v daném asovém období
Po et ohledání - po et ohledání zem elých uskute n ných v rámci systému
APP
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P íloha . 2:

Výkaz o nákladech p i zabezpe ení a provozu ordinace APP
Provozovatel APP:

Ordinace:

Stanovišt APP:

Období:

Mzdové náklady:
Odm na personálu (za azení viz. Poznámky)
Sociální + zdravotní poj.
Ostatní
Provozní náklady:
Nájemné
Plyn
Elekt ina
Voda
Topení
Služby
Mzdová a ú etní agenda
Poštovné a telefonní poplatky
Poplatky za svoz a likvidaci odpadu
Opravy a údržba
Úklid a praní prádla
Ostatní služby
Vnitronáklady (za azení viz. Poznámky)
Mzdová a ú etní agenda
Administrativa (podklady pro zdravotní pojiš ovny, fakturaci, ...)
Poštovné a telefonní poplatky
Svoz a likvidace odpadu
Opravy a údržba
Úklid a praní prádla
Ostatní
Ostatní náklady:
Léky + zdrav. materiál
Kancelá ské pot eby
Kopírování a tiskopisy
istící a hygienické prost edky
Ostatní materiál (OOPP, …)
NÁKLADY CELKEM (za azení viz. Poznámky):
ZISK PROVOZOVATELE (max. 10% z náklad , nezdan ný)
Výnosy - pojiš ovny (v . za ohledání)
Výnosy - ostatní (dotace m st, obcí, dary apod.)
VÝNOSY CELKEM:
HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK:
VY ERPANÁ DOTACE POSKYTOVATELE
Datum:
Zpracoval/a:
Poznámky:
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace APP
za uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!
Výpo et Hospodá ského výsledku = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele)
Odm na personálu - službukonající personál tj. zam stnanci, dohody o VP , o provedení práce atd.
Vnitronáklady - paušáln hrazené podíly jednotlivých st edisek ZZ z celkových provozních náklad
Provozovatel - zdravotnické za ízení zajiš ující provoz APP
Stanovišt - místo provozování ordinace APP
Ordinace - PED (pro d ti a dorost), PRL (pro dosp lé), SPOL (spole ná ordinace PED+PRL)
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Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru

Jméno a p íjmení

Funkce a odbor

Adam Sou ek

referent odboru SZ

Ing. Petr Severa

vedoucí odboru SZ

JUDr. Jan Svoboda

.ev. 38523/2007

Ing. Pavel Kouda

nám stek a zástupce
hejtmanky

Podpis

íslo p íslibu / správce rozpo tu
Právn posouzeno
P edchozí souhlas dle kompetence
Odkaz na usnesení orgánu kraje

1.3.2007

Usnesení Zastupitelstva ÚK .

IS odboru LP

/10Z/2009 ze dne 16. 12. 2009
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Název:
sídlo:
I :
DI :
zastoupený:
bankovní spojení:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
70892156
CZ70892156
Janou Va hovou, hejtmankou
eská spo itelna a.s., centrála v Praze,
.ú. 882733379/0800
(dále jen Ústecký kraj)
a

Obchodní firma:
Sídlo:
I :
DI :
zapsána:

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální pé e 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
25488627
CZ25488627
v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1550
zastoupená:
Ing. Petrem Bendou, p edsedou p edstavenstva a Ing. René Budja em,
místop edsedou p edstavenstva
bankovní spojení:
eská spo itelna a.s., pobo ka Ústí nad Labem,
.ú. 2366292/0800
(dále jen Krajská zdravotní)

uzav ely dnešního dne tuto

DOHODU
o narovnání:
I.
(1) Dne 1.8.2007 bylo Radou Ústeckého kraje v postavení jediného akcioná e rozhodnuto
o zvýšení základního kapitálu spole nosti Krajská zdravotní o ástku 3.211.621.000,-K , a to na základ znaleckého posudku spole nosti HZ Praha, spol. s r.o. . B
15/2007 ze dne 24.4.2007. Usnesení bylo zapsáno do OR dne 10.8.2007 a vlastní
zvýšení základního kapitálu pak následn ke dni 1.9.2007. Citovaný znalecký posudek
ocenil p edm t nepen žitého vkladu na výše uvedenou ástku 3.211.621.000,--K .
(2) Po realizaci zvýšení základního kapitálu Krajské zdravotní bylo zjišt no, že ve
znaleckém posudku uvedeném v odst. 1 byl n který majetek ocen n duplicitn a
naopak ocen ní n kterých v cí chybí. Proto byl dne 8.1.2009 zpracován spole ností
ZNALEX, s.r.o. pod . 119/02/2009 revizní znalecký posudek, kterým bylo zjišt no,
že v p vodním znaleckém posudku HZ Praha, spol. s r.o.:
a) u Nemocnice Teplice bylo 2x zahrnuto oplocení inv. . 1000357 v cen
308.001,--K (jednou v rámci staveb zapisovaných do KN, podruhé ve
stavbách nezapisovaných;
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b) u Nemocnice Teplice bylo 2x zahrnuto oplocení inv. . F 140305, jednou
v cen 138.368,--K u nezapisovaných staveb, podruhé v cen 278.551,-- K u
staveb zapisovaných;
c) byly obsaženy i další duplicity v celkové hodnot 1.476.457,--K , nebo
celková hodnota duplicitn ocen ných v cí inila dle posudku spole nosti
ZNALEX, s.r.o. celkovou ástku 1.922.826,--K . Duplicity se vyskytly
výhradn u Nemocnice Teplice;
d) u Nemocnice Chomutov nebyla naopak v p vodním posudku HZ Praha, spol.
s r.o. zapo ítána cena plata u bývalé interny inv. . 4838 (v rámci
nezapisovaných staveb) v hodnot 14.135,--K ;
e) nebylo zohledn no technické zhodnocení staveb v jednotlivých nemocnicích
za období od 28.2.2007 (den, ke kterému bylo ocen ní provedeno) do
31.8.2007 (den p edcházející ú innosti vkladu).
Celková hodnota nepen žitého vkladu podle pozd jšího ocen ní provedeného
citovaným posudkem spole nosti ZNALEX, s.r.o. inila 3.443.870.000,--K ,
p i emž tento znalecký posudek zohlednil i opot ebení p edm t nepen žitého
vkladu ke dni realizace vkladu.
(3) Ústecký kraj obdržel p i tomto zvýšení základního kapitálu spole nosti Krajská
zdravotní celkem 3.211.621 ks listinných kmenových akcií na jméno, každou v
nominální hodnot 1.000,--K . Za sv j vklad ve skute né hodnot 3.443.870.000,--K
tak obdržel protihodnotu ve výši pouze 3.211.621.000.—K . Rozdíl obou hodnot iní
232.249.000,--K a p edstavuje bezd vodné obohacení na stran Krajské zdravotní.
Krajská zdravotní tento sv j dluh v i Ústeckému kraji uznává co do d vodu i výše.

II.
1) Dne 16.1.2008 rozhodl jediný akcioná Krajské zdravotní o zvýšení základního
kapitálu Krajské zdravotní o ástku 291.480.000,--K . Toto zvýšení bylo realizováno:
a) pen žitým vkladem ve výši 150.000.000,--K ,
b) nepen žitým vkladem v celkové hodnot 141.480.000,--K , jehož sou ástí
byly, krom jiného, i nemovitosti nezapisované do KN a nacházející se
v Nemocnici Teplice. Hodnota této ásti nepen žitého vkladu byla zjišt na
znaleckým posudkem znalce Ing. Vít zslava Veselého . 7578-410/07/d ze dne
15.12.2007 a inila 15.180.000,--K . Tyto nemovitosti však již byly sou ástí
shora uvedeného znaleckého posudku HZ Praha, spol. s r.o., tedy byly již do
majetku Krajské zdravotní vloženy d íve a jednalo se tak o duplicitní vklad.
(2) Ústecký kraj obdržel za výše uvedené vklady ve skute né hodnot 276.300.000,--K
celkem 291.480 ks listinných kmenových akcií na jméno, každá o nominální hodnot
1.000,--K . Rozdíl hodnoty akcií a skute né hodnoty vklad iní ástku 15.180.000,-K a tato ástka p edstavuje pohledávku Krajské zdravotní za Ústeckým krajem.
Ústecký kraj tímto uznává sv j dluh ve výši 15.180.000,--K v i Krajské zdravotní
co do d vodu i výše.

III.
(1) Na základ smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 29.4.2008 se stal Ústecký kraj
v itelem Krajské zdravotní ohledn pohledávky vzniklé z titulu dosud neuhrazené
ásti ceny za prodej p ti podnik p vodních p ísp vkových organizací. Hodnota
pohledávka inila ástku 665.648.000,--K . Za ú elem up esn ní ceny podniku bývalé
Nemocnice Teplice, p.o. (narovnání stavu mezi p vodním ocen ním podniku a

P íloha . 8 k usnesení . 17/10Z/2009

skute n p edaným majetkem) byl znalcem panem Ing. Petrem Landou zpracován dne
5.3.2008 znalecký posudek . 2-4/2008. Do nového ocen ní bylo zahrnuto technické
zhodnocení stavebního charakteru týkajícího se staveb již d íve vložených do majetku
Krajské zdravotní. Výše tohoto zhodnocení inila ástku 4.450.695,50 K a o tuto
ástku byla navýšena cena podniku. Technické zhodnocení však eší výše uvedený
posudek spole nosti ZNALEX, s.r.o. z ehož vyplývá, že zapo ítáním technického
zhodnocení do ceny podniku došlo k další duplicit , když hodnota technického
zhodnocení byla tímto postupem zahrnuta 2x.
(2) Na základ rozhodnutí jediného akcioná e ze dne 2.7.2008 byl zvýšen základní kapitál
Krajské zdravotní o ástku 864.087.000,--K . Zvýšení základního kapitálu bylo ze
strany Ústeckého kraje realizováno, mimo jiné, kapitalizací pohledávky odpovídající
ásti nesplacené ceny podnik ve výši 665.648.000,--K . Z této ástky byla na zvýšení
základního kapitálu zapo ítána ástka 250.000.000,--K a bylo za n j vydáno 250.000
ks listinných kmenových akcií na jméno v nominální hodnot po 1.000,--K , avšak p i
emisním kurzu 2.662,592 K za akcii. Dvojitým zapo ítáním technického zhodnocení
vznikla Krajské zdravotní za Ústeckým krajem pohledávka ve výši 4.450.695,50 K .
Ústecký kraj tímto uznává sv j dluh ve výši 4.450.695,50 K v i Krajské zdravotní
co do d vodu i výše.

IV.
(1) Oba ú astníci výslovn prohlašují skute nosti konstatované v l. I až III této dohody
nadále za nesporné a shodn a výslovn prohlašují, že:
a) Ústecký kraj má ke dnešnímu dni pohledávku za Krajskou zdravotní v celkové
výši 232.249.000,--K ;
b) Krajská zdravotní má za Ústeckým krajem ke dnešnímu dni pohledávku
v celkové výši 19.630.695,50 K .
(2) Oba ú astníci prohlašují, že se seznámili s obsahem všech výše uvedených znaleckých
posudk .

V.
Oba ú astníci se dohodli na zápo tu vzájemných pohledávek uvedených v l. I až III
této dohody a sumarizovaných v l. IV této dohody. Zapo tením obou vzájemných
pohledávek, tedy ke dni ú innosti této dohody zaniká beze zbytku pohledávka Krajské
zdravotní za Ústeckým krajem a pohledávka Ústeckého kraje za Krajskou zdravotní zaniká co
do ástky 19.630.695,50 K . Nadále trvá pohledávka Ústeckého kraje za Krajskou zdravotní
ve výši 212.618.304,50 K .

VI.
Krajská zdravotní se zavazuje uhradit Ústeckému kraji pohledávku ve výši
212.618.304,50 K nejpozd ji do 08.02.2010. Zapo tením obou vzájemných pohledávek a
uhrazením zbylé pohledávky Ústeckého kraje budou veškeré závazky a veškerá práva vzniklá
ze vztah uvedených v l. I až III této dohody beze zbytku vypo ádány a žádný z ú astník

P íloha . 8 k usnesení . 17/10Z/2009

není oprávn n z tohoto titulu od druhého ú astníka požadovat žádná další v cná nebo pen žitá
pln ní, a to ani p ípadná p íslušenství, smluvní pokuty, nebo náhrady škody.

VII.
(1) Tato dohoda nabývá platnosti podpisem ob ma ú astníky a ú innosti dnem rozhodnutí
Ústeckého kraje o zvýšení základního kapitálu pen žitým vkladem ve výši 212.618.000,-K .
(2) O uzav ení této dohody bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje .
…………………. ze dne 2.12.2009
(3) Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý ú astník.
(4) Ú astníci prohlašují, že si dohodu p ed jejím podpisem p e etli, že její obsah vyjad uje
jejich vážnou a svobodnou v li a je jim v celém rozsahu srozumitelný.

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………..
Ústecký kraj

…………………………………………
Krajská zdravotní, a.s.
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- Seznam vkládaných nemovitostí

Nemovitosti:
- budova: ást obce Klíše, .p. 500, zp sob využití: ob anská vybavenost, na p.p. . 368
- budova bez p/ e, zp sob využití: jiná stavba, na p.p. . 367/3,
- budova bez p/ e, zp sob využití: jiná stavba, na p.p. . 371/2,
- pozemek: p.p. . 368 o vým e 1756 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,
- pozemek: p.p. . 371/2 o vým e 68 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,
- pozemek: p.p. . 367/3 o vým e 105 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,
- pozemek: p.p. . 367/4 o vým e 405 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p. . 367/5 o vým e 2532 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p. . 364 o vým e 642 m2, druh pozemku: lesní pozemek, zp sob ochrany:
pozemek ur ený k pln ní funkcí lesa,
- pozemek: p.p. . 365/14 o vým e 5000 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, zp sob
ochrany: zem d lský p dní fond,
- pozemek: p.p. . 370 o vým e 2124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
manipula ní plocha,
- pozemek: p.p. . 371/4 o vým e 567 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití:
jiná plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Klíše, zapsaný na LV . 4821 u Katastrálního ú adu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracovišt Ústí nad Labem
Ostatní:
-

septik,
plot zd ný,
betonová podezdívka,
plot pletivo v rámech,
betonová podezdívka,
plot drát né pletivo,
vrata kovová,
asfaltová plocha,
betonová mazanina,
trvalé porosty
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GG 3.2 Podpora nabídky dalšího vzd lávání
Návrh poskytnutí dotací - 1. výzva
Alokovaná ástka pro výzvu

160 000 000,00 K

Schválená ástka pro všechny projekty

152 189 785,00 K

P esunuto do dalšího kola výzvy
Registra ní íslo
projektu

Žadatel

Název projektu

Schválená výše
rozpo tu

Po et
bod

1

Samostatný d tský oddíl
CZ.1.07/3.2.06/01.
Brontosau i Slune nice
0002
d tem, Ostrava

IT jako klí ová znalost
pracovníka

11 745 663,00

89,0

2

CZ.1.07/3.2.06/01. Infinita s.r.o., Domoušice
0003
okr. Louny

Vzd lávací modul pro zaškolení
obsluhy robotizovaných
pracoviš

11 590 182,00

83,5

3

CZ.1.07/3.2.06/01. Rekvalifika ní a informa ní
trénink v obecných kompetencích
0006
centrum s.r.o., Most
zam ených na podnik. dovednosti

8 570 395,00

84,0

4

CZ.1.07/3.2.06/01. St ední škola energetická a Personální rozvoj ve
0009
stavební, Chomutov,
stavebnictví - PERSTAV

8 982 689,00

80,0

5

CZ.1.07/3.2.06/01. Okresní hospodá ská
0013
komora Louny

Pr vodce sv tem Multimédií

9 127 287,00

83,0

6

CZ.1.07/3.2.06/01. Evropská obchodní
0015
akademie, D ín I

Efektivní komunikace - cesta k
úsp chu

8 067 422,00

82,5

8

CZ.1.07/3.2.06/01. TRIANON 0019
Vimperk

9 285 476,00

79,0

7

CZ.1.07/3.2.06/01. Ob anské sdružení
0020
Spartakus, Louny

11 959 606,00

80,5

9

CZ.1.07/3.2.06/01. Asisten ní centrum, a.s.,
0022
Most

Cesta ke vzd lávání v
Ústeckém kraji
Vytvo ení portálu dalšího
profesního vzd lávání a jeho
propagace mezi ú astníky DPV
Pružná a efektivní firma ve 21.
století

12 129 169,00

78,5

Vzd lávání lektor a vzd lávání
krizových poradc pro rozpoznání a
zvládnutí rizik spojených s
podnikáním

8 849 327,00

82,0

Institut a sít pro vzd lávání a

ECHY, o.s.,

CZ.1.07/3.2.06/01. Poradenství/Consultancy
10
0023
Tis Praha s.r.o.
12

CZ.1.07/3.2.06/01.
SC - Bronco, a.s. Praha
0024

Normy - stru n a jasn

9 994 995,00

85,5

11

CZ.1.07/3.2.06/01. Technologický park
0025
Chomutov, o.p.s.

Praktické vzd lávací moduly pro
za ínající podnikatele

10 861 692,00

76,0

13

CZ.1.07/3.2.06/01. JOB MARKET s.r.o., Ústí
0027
n.L.

Moderní lektor - vzd lávání
dosp lých modern a efektivn

11 910 713,00

84,0

14

CZ.1.07/3.2.06/01. St ední škola služeb a
Podpora dalšího vzd lávání v
0028
cestovního ruchu, Varnsdorf Ústeckém kraji

9 934 650,00

80,0

9 180 519,00

81,5

CZ.1.07/3.2.06/01. Okresní hospodá ská
15
0031
komora Ústí nad Labem

Environmentální vzd lávací
nabídka ur ená pro pot eby
zam stnavatel ÚK

152 189 785,00
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Program „Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2010“
1 Cíle Krajského programu prevence kriminality
Zám rem Programu „Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2010“ je pln ní cíl a opat ení,
které jsou v souladu s prioritami Strategie prevence kriminality R a zejména s prioritami
Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 – 2011. Program
vychází také z oblasti podpory definované v l. I. bod b) Zásad pro poskytování ú elových
finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje – aktivity prevence kriminality.
Cíle programu:
•
•
•
•
•
•

p edcházet páchání trestné innosti
omezovat p íležitostí k páchání trestné innosti
snižovat závažnost trestné innosti
snižovat majetkovou a násilnou kriminality
eliminovat sociáln nežádoucí jevy
posilovat pocit bezpe í ob an .

2 Cílové skupiny
Cílovými skupinami, jimž bude v nována zvýšená pozornost, jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•

d ti a mládež a rodiny s d tmi (d ti a mládež s poruchami chování a ohrožené
sociáln nežádoucími jevy)
ob ti trestné innosti a domácího násilí
obyvatelé nejvíce ohrožení trestnou inností (zejména senio i, d ti, osoby se
zdravotním a sociálním handicapem, osam le žijící ob ané)
osoby opoušt jící školská za ízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
osoby ohrožené sociálním vylou ením
pracovníci p sobící v oblasti prevence
pachatelé trestné innosti
ob ané (obyvatelé kraje, návšt vníci i osoby, které v kraji pracují).

3 Typy a úrovn projekt (p edm t podpory)
P edm tem podpory jsou projekty neinvesti ního charakteru zam ené na prevenci
kriminality a sociální prevenci.
Základní typy preventivních opat ení a aktivit:
• situa ní prevence (specifická opat ení, která znesnad ují páchání trestné innosti,
zvyšují pravd podobnost odhalení pachatele, snižují potencionální zisk z trestné innosti),
• sociální prevence (aktivity zam ené na zm nu nep íznivých spole enských
a ekonomických podmínek prost edí, které jsou považovány za klí ové p í iny páchání
trestné innosti. Projekty z okruhu sociální prevence se orientují p edevším na potenciální
nebo již skute né pachatele trestné innosti, na kriminogenní prost edí a na osoby
ohrožené sociálním vylou ením. Do sociální prevence je zahrnuta také pomoc ob tem
trestné innosti).
• informování ob an o možnostech a zp sobech ochrany p ed trestnou inností
(prost ednictvím médií, p ednášek, besed, leták a jiných materiál a poradenských
služeb).
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3.1 Zam ení projekt v programu
a) Projekty zam ené na informování ob an o možnostech a zp sobech ochrany p ed
trestnou inností
P íklady možných projekt :
-

besedy, p ednáškové cykly, seminá e apod.,
akce pro ve ejnost, sout že, kampan
výcviky, kurzy nácviku sebeobrany,
cedule, publikace, samolepky, varovné piktogramy, sout že apod.).

b) Projekty zam ené na práci s rizikovou skupinou obyvatel a projekty zam ené na
problematiku šikany, násilí, domácí násilí, trestné innosti mladistvých, rizikového
sexuálního chování, zvyšování právního v domí apod.
P íklady možných projekt :
výcvikové a terapeutické pobyty,
nákup služby – nap . preventivní, interven ní programy od nestátní neziskové
organizace pro místní školy, domovy pro seniory apod.,
za ízení a vybavení nízkoprahových (otev ených) klub , p j oven sportovního
vybavení u voln p ístupných areál a h iš ,
programy (nap . sociální výcviky) pro osoby opoušt jící školská za ízení pro výkon
ústavní a ochranné výchovy nebo v znice,
proba ní a resocializa ní programy.
V rámci programu nebudou podporovány:
•

•
•
•

•

projekty volno asových a sportovních aktivit, které nejsou specificky zam eny na
neorganizované d ti a mládež, tj. projekty tzv. nespecifické primární prevence (tento
typ projekt podporuje odbor školství, mládeže a t lovýchovy Ústeckého kraje
v rámci programu Sport a volný as),
projekty specifické primární prevence rizikových projev chování (tyto projekty jsou
zajiš ovány v rámci dota ních titul Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy),
projekty zam ující se na zvýšení bezpe nosti v doprav (makety policist , p í né
prahy, osv tlení a zvýrazn ní p echod pro chodce apod.),
projekty poskytovatel
registrovaných služeb sociální prevence dle zákona
. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném zn ní, které mohou být hrazeny
z jiných zdroj (nap . z individuálního projektu ÚK, grantových program ÚK,
dota ních program MPSV)
projekty protidrogové prevence (jsou zajiš ovány p edevším prost ednictvím Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky a programu Ústeckého kraje – Podpora
sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny).

4 Podmínky pro tvorbu a realizaci preventivních projekt
Základní podmínky pro tvorbu projekt jsou uvedeny v Zásadách MV
zásady jsou k dispozici (Zásady pro poskytování dotací – kraj):

R pro rok 2010. Tyto

http://www.mvcr.cz/clanek/programy-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d.

V Zásadách MV je podrobn ji upraven systém p id lování dotace ze státního rozpo tu na
investi ní a neinvesti ní projekty v rámci Programu prevence kriminality (krajského
i republikového programu). Jsou zde uvedeny také neuznatelné náklady projektu a další
podmínky.
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Pro dota ní program z rozpo tu Ústeckého kraje jsou závazné Zásady pro poskytování
ú elových finan ních prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje (dále jen Zásady kraje). Zásady
kraje jsou k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje: www.kr-ustecky.cz – v sekci
EU, dotace, granty.
V Zásadách kraje jsou upraveny obecné podmínky pro poskytování ú elových finan ních
prost edk z rozpo tu Ústeckého kraje.

4.1 Okruh žadatel
Žadatelem o státní ú elovou dotaci v rámci programu jsou:
1. obce na území Ústeckého kraje do 25 tis. obyvatel
2. obce na území Ústeckého kraje nad 25 tis. obyvatel za p edpokladu, že aktivity
projektu budou zam eny na v tší spádové území (nap . správní obvod obce
s rozší enou p sobností, mikroregion, okres). Tato výjimka se nevztahuje na m sto
Teplice, které má možnost žádat o státní ú elovou dotaci také na projekty, které jsou
zam eny na preventivní innost pouze na území m sta.

4.2 Finan ní hledisko
Maximální podíl dotace je 80% z celkových uznatelných náklad projektu.
Ostatní náklady projektu musí být financovány jiných zdroj (nap . vlastní zdroje p íjemce
dotace). Dotaci poskytnutou v rámci jiného dota ního programu Ústeckého kraje nelze pro
tento ú el zapo ítat do jiných zdroj .
V p ípad p ekro ení maximálního podílu dotace na celkových nákladech projektu, je
p íjemce dotace povinen ást neoprávn n erpané dotace vrátit do rozpo tu kraje.
Minimální výše dotace z rozpo tu Ústeckého kraje je min. 10 000,- K .
Pro žadatele jsou závazné také limity a kritéria pro poskytování dotace obcím. Limity
a kritéria jsou uvedeny v p íloze . 1 tohoto programu.
Nevhodné náklady
Dotaci nelze použít na:
a) mzdy a platy – uznatelným nákladem jsou pouze odm ny za provedenou práci
nutnou k vlastní realizaci projektu formou dohody o provedení práce (DPP) nebo
dohody o pracovní innosti (DP ) na dobu ur itou (po dobu pln ní projektu)1,
Výjimku tvo í: inovativní a pilotní projekty, a to jen tehdy, pokud nem že dodavatel projektu
erpat finan ní prost edky z jiných dota ních titul (nap . není registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb, které jsou budoucí sou ástí nebo náplní projektu podle zákona . 108/2006
Sb., o sociálních službách.

b) provozní náklady (nájemné, výdaje na energie, vodné a sto né, provoz telefon ,
výdaje na kancelá ské pot eby, apod.) a náklady na stravu. Výjimka je možná jen
u realizace nových, inovativních a pilotních projekt v prvním roce realizace (viz odst.
1 bod a)
c) nákup v cí osobní pot eby, které nesouvisejí s projektem,
d) pojišt ní majetku a osob2,
e) motiva ní odm ny vyplácené v pen zích,
f) nákup automobil a jiných motorových vozidel, leasing,
1

P i uzavírání dohod postupuje p íjemce dotace v souladu se zákonem . 262/2006 Sb. (zákoník
práce)
2
Vyjma zákonného pojišt ní zam stnavatele za škodu p i pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
(Vyhláška . 125/1993 Sb.)
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g) financování podnikatelských a výd le ných aktivit,
h) úhradu cest a stáží do zahrani í,
i) výdaje na pohošt ní a dary,
j) ceny do sout ží v hodnot p evyšující 500,- K za jednu cenu ur enou pro jednu
osobu.
Kone ným p íjemcem dotace a realizátorem projektu je vždy žadatel, tedy obec. Pokud obec
vybere jako poskytovatele služby p i ešení díl ího projektu nestátní neziskovou organizaci
(pop . jinou právnickou nebo fyzickou osobu), realizuje financování tohoto projektu
objednávkou služeb za úhradu (fakturace za „nákup služby“). Poskytnutou dotaci nem že
obec dále p evést jako dotaci jinému subjektu (fyzické nebo právnické osob ). Úhrada
náklad na DPP nebo DP z prost edk poskytnuté dotace je možná pouze v tom p ípad ,
pokud DPP nebo DP bude uzavírat p ímo p íjemce dotace. V p ípad , kdy p íjemce dotace
vybere k zabezpe ení projektu poskytovatele služby, jsou náklady na odm nu za realizaci
projektu vždy sou ástí fakturovaných služeb.

4.3 Další podmínky pro p id lení dotace
Obce jsou povinny splnit následující podmínky:
-

rozhodnout usnesením rady nebo zastupitelstva obce o realizaci preventivního
programu (jednoho i více projekt )
rozhodnutím rady nebo zastupitelstva obce vy lenit ástky v rozpo tu na realizací
projekt v minimální výši 20% z celkových p edpokládaných náklad projektu,
jmenovat kontaktní osobu odpov dnou za realizaci programu v roce 2009 (v p ípad ,
že kontaktní osobou bude manažer prevence kriminality m sta, p edložit kopii
usnesení o jmenování).

Žádost musí obsahovat bezpe nostní analýzu (popis výchozího stavu), stru ný popis již
realizovaných preventivních aktivit, p ípadn i aktivit jiných subjekt v oblasti prevence
kriminality.
Obec si m že podat jednu žádost o neinvesti ní dotaci na p edepsaném formulá i (p íloha A
a A1 programu). Sou ástí jedné žádosti p edkládané obcí nemohou být sou asn výdaje
neinvesti ního a investi ního charakteru. Jednotlivé žádosti však mohou zahrnovat více
projekt . Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem obce.

4.4 Hodnotící kritéria
a) P i hodnocení žádostí o dotace budou respektována kritéria obsažená v l. VI.
(formální stránka) a l. VII (v cná stránka) Zásad kraje.
b) Prioritn budou podpo eny aktivity, jejichž pot ebnost je identifikována ve Strategii
prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 – 2011, pop .
koncepcích prevence kriminality m st za azených do m stské úrovn . Východiskem
je také Bezpe nostní analýza Ústeckého kraje, pop . bude akceptováno jiné
odpovídající zd vodn ní pot ebnosti projektu.
c) K rozhodnutí o dotaci je kompetentní Zastupitelstvo ústeckého kraje. 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 B programu.

4.5 Termín uzáv rky pro p ijímání projekt , zp sob a místo podávání projekt
Žádosti o poskytnutí dotace spolu s p ílohami musí být doru ena písemn
vyhotovení v zalepené obálce ozna ené textem:
„Žádost o dotaci v rámci Programu prevence kriminality 2009, NEOTVÍRAT“
na adresu:
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v jednom

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
12. února 2010 do 14 hodin, nebo poštou na výše uvedenou adresu (rozhodující pro p ijetí
žádosti je datum na razítku podací pošty – do 12. února 2010). Žádost v etn p íloh musí být
zpracována v eském jazyce. Rukou psané projekty nebudou p ijaty.
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 programu).
Náležitosti projektu musí být vypln ny pe liv a co možná nejjasn ji, aby bylo usnadn no
jeho vyhodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údaj zajiš ujících srozumitelnost
projektu, zejména pokud jde o cíle, kterých má projekt dosáhnout, prosp ch, který bude
z projektu plynout, a význam navrhovaného projektu pro cíle programu.
Povinné p ílohy žádosti:
•
•
•
•
•
•

•
•

ov ená kopie Usnesení Zastupitelstva (Rady) o schválení projektu s vy len ním
vlastní spoluú asti,
ov ená kopie Usnesení Zastupitelstva (Rady) o jmenování manažera prevence
kriminality obce (pov ené osoby),
doklady o p id lení I a osv d ení o registraci DI ,
doklady o z ízení b žného ú tu u pen žního ústavu (smlouva),
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,
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 ,
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,
soupis jednotlivých projekt , které žadatel realizoval v pr b hu p edchozích 3 let za
p isp ní poskytovatele s uvedením názvu projektu, ísla smlouvy o poskytnutí dotace
a uvedení finan ní výše poskytnuté dotace.

4.6 Termín vyhlášení výsledk dota ního ízení
P edpokládaný termín vyhlášení výsledk dota ního ízení je 15. kv tna 2010. Termín bude
up esn n na základ stanovení termín jednání Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje
v prvním pololetí 2010 a termínu p evodu finan ních prost edk kraji ze státního rozpo tu.

4.7 Konzulta ního místo
Krajský ú ad Ústeckého kraje
odbor sociálních v cí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Ing. Karel Giampaoli, manažer prevence kriminality Ústeckého kraje,
tel.: 475 657 477, e-mail: giampaoli.k@kr-ustecky.cz.
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4.8 Vyú tování neinvesti ní dotace
Finan ní prost edky poskytnuté formou dotace musí být použity v souladu s uzav enou
smlouvou o poskytnutí finan ních prost edk , která vychází z podmínek pro nakládání
s neinvesti ní dotací ze státního rozpo tu eské republiky, ze zákona . 218/2000 Sb.,
o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých souvisejících zákon (rozpo tová pravidla)
a dále zákona .250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t .
Neinvesti ní dotace se stává p íjmem obce podle § 7 zákona . 250/2000 Sb. a kraj v tomto
p ípad stanoví ú elovost užití dotace v souladu s § 19 zákona . 250/2000 Sb.
Do celkových výdaj na projekt lze uznat pouze výdaje vzniklé v dob trvání realizace
projektu, které jsou uvedeny v žádosti o dotaci. Výdaj na projekt musí být vynaložen
v souladu s obsahem a cílem projektu, být nezbytný pro realizaci projektu a bezprost edn
související s realizací projektu.
Zm na ú elu, na který je dotace poskytnuta, nebude povolována. Pokud p íjemce dotace
zm nu ú elu provede, budou vynaložené rozpo tové prost edky poskytnuté dotace
kvalifikovány jako neoprávn né použití rozpo tových prost edk podle § 22 zákona
. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t a p íjemci dotace bude
uložen odvod za porušení rozpo tové kázn v etn penále.
Dotace je ú elov vázáná a podléhá vyú tování. Její erpání musí být sledováno pod
ur eným ú elovým znakem uvedeným ve smlouv o poskytnutí dotace. V p ípad ,
že p íjemce nevy erpá celý objem poskytnuté dotace, je povinen nevyužité finan ní
prost edky vrátit do 15. 1. 2011 zp t na ú et Ústeckého kraje uvedený ve smlouv .
P íjemce je povinen p edložit Ústeckému kraji v termínu do 15. ledna 2011 vyú tování
erpání dotace viz p ílohy C a C1 – formulá záv re né zprávy o realizace neinvesti ního
projektu a formulá k vyú tování poskytnuté dotace Ústeckého kraje (bude vyv šen na
webových stránkách kraje do 30. listopadu 2009).
Podrobn jší podmínky jsou uvedeny v l. VIII. a l. XII. Zásad kraje.

P ílohy:
P íloha . 1 – Závazné limity a kritéria pro poskytování dotace obcím
P íloha A – Formulá žádosti o dotaci na neinvesti ní projekt
P íloha A1 – Formulá rozpo tu na neinvesti ní projekt
P íloha B – Vzor smlouvy o poskytnutí neinvesti ní dotace
P íloha C – Formulá záv re né zprávy o realizace neinvesti ního projektu
P íloha C1 – Formulá pro vyú tování dotace Ústeckého kraje

P íloha . 1
Závazné limity a kritéria pro poskytování dotace obcím
V zájmu objektivity a zachování rovných podmínek se u nej ast ji požadovaných dotací na
projekty stanovují následující limity a kritéria:
a)

odm ny za práci nutnou k realizaci projektu (sociálních a pedagogických pracovník ,
psycholog , psychoterapeut , lektorné) ve výši max. 250,- K za hodinu vykonané
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b)
c)

práce. Maximáln však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. 150 hodin
v kalendá ním roce nebo u DP v limitu max. 300 hod/rok);
resocializa ní víkendové a prázdninové pobyty max. 100,- K /osobu/den (bez
dopravy);
resocializa ní víkendové a prázdninové pobyty max. 150,- K /osobu/den (v etn
dopravy).
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P íloha . 13 k usnesení . 27/10Z/2009

Ústecký kraj
Zastupitelstvo kraje
DODATEK . 2
KE
Z IZOVACÍ LISTIN
ve ejné výzkumné instituce Ústeckého kraje

Ústav archeologické památkové pé e
severozápadních ech, v. v. i.
( dále jen ve ejná výzkumná instituce)
ze dne 19. 4. 2006, usnesení . 24/11Z/2006 Zastupitelstva Ústeckého kraje
ve zn ní usnesení Rady Ústeckého kraje . 40/87R/2007 ze dne 4. 7. 2007 (dodatek
.1)
ve zn ní usnesení Rady Ústeckého kraje . 55/93R/2007 ze dne 3. 10. 2007(úplné
zn ní z izovací listiny)
Na základ usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . …../……../…. ze dne . . 2009
se výše uvedená z izovací listina m ní takto:
A. Za stávající lánek VII. z izovací listiny se vkládá nový lánek VIII., který zní:

„VIII.
Úprava podmínek p ednostního p ístupu k výzkumným kapacitám,
výsledk m a k výzkumné infrastruktu e ve ejné výzkumné instituce
1. ve ejná výzkumná instituce neumožní p ednostní p ístup k:
1.1. výzkumným kapacitám nebo
1.2. výsledk m výzkumu vývoje a inovací podle § 2 odst. 2 písm. k) zákona
. 130/2002 Sb., o podpo e výzkumu a vývoje z ve ejných prost edk
a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o podpo e výzkumu
a vývoje) ve zn ní zákona . 110/2009 Sb., kterým se m ní zákon
o podpo e výzkumu a vývoje
subjekt m a podnik m, provád jícím ekonomickou innost spo ívající v nabídce
zboží nebo služeb, které by na ni mohly uplat ovat vliv nap . jako podílníci nebo
lenové.
B.

Stávající lánek VIII. z izovací listiny se ozna uje jako lánek IX.

V Ústí nad Labem dne ..........2009
.................
Ústecký kraj
Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje

Ð 3´±¸¿ ò ïì µ «-²»-»²3 ò îéñïðÆñîððç

Ð 3´±¸¿ ò ïë µ «-²»-»²3 òîéñïðÆñîððç

P íloha . 1
P íloha . 16 k usnesení .28/10Z/2009

Krajský ú ad
íslo ÚK:
íslo NPÚ:

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI P I RESTAUROVÁNÍ VITRÁŽÍ SPODNÍ
ADY OKEN D KANSKÉHO CHRÁMU NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE V MOST
uzav ená dle ustanovení § 51 a 50a.
zákona . 40/1964 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
I :
DI :
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Va hovou, hejtmankou
70892156
CZ70892156
eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu: 882733379/800
Zástupce pro v cná jednání:
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové pé e
Krajského ú adu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: novak.p@kr-ustecky.cz / 475 657 256
a
Národní památkový ústav
Sídlo:
Valdštejnské nám stí 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Zastoupený:
Ing. arch. Nad žda Goryczková, generální editelka
I :
75032333
DI :
CZ75032333
Zástupce pro v cná jednání:
Mgr. Eva Balaštíková, editelka územního odborného pracovišt v Ústí nad
Labem, na základ ud lené plné moci generální editelkou
E-mail/telefon: reditel@usti.npu.cz / 475 210 433

uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI P I RESTAUROVÁNÍ VITRÁŽÍ SPODNÍ
ADY OKEN D KANSKÉHO CHRÁMU NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE V MOST
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I.
Preambule
Vzhledem k maximálnímu zájmu Ústeckého kraje na obnov kulturních památek na území
regionu má Ústecký kraj zájem na znovuosazení p vodních vitráží oken d kanského chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Most , v Kostelní ulici, které jsou v sou asné dob v jeho
vlastnictví byla uzav ena smlouva o spolupráci p i restaurování vitráží horní ady oken.
Smluvní strany vyjad ují nyní svou v li upravit spolupráci i v souvislosti s restaurováním
vitráží dolní ady oken, jejich kompletací a darováním do vlastnictví eské republiky, v etn
mechanických zábran (tj. ochranných sítí) všech oken dolní ady, a to bez dohody podmínek
zm ny stálé expozice renesan ního a gotického um ní, jak bylo p vodn zamýšleno
a uvedeno v preambuli smlouvy o spolupráci p i restaurování vitráží horní ady oken, nebo
reinstalace stálé expozice není, s ohledem na výsledky laboratorních zkoušek kvalit
restaurovaného vitrážového skla, žádoucí.
S cílem realizace výše uvedeného zám ru uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o spolupráci
p i restaurování vitráží spodní ady oken d kanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Most . Jednou z hlavních podmínek pro tuto spolupráci bude vy ešení profinancování
všech vzniklých náklad Ústeckým krajem. Pokud nedojde k dohod všech podmínek pro
toto restaurování, znamená to, že smluvní strany se nedohodly na podstatných
náležitostech.

II.
P edm t smlouvy
P edm tem této smlouvy je úprava práv a povinností p i:
a. zajišt ní odborného dohledu NPÚ dle § 32 odst. 2 písm. g) zákona . 20/1987
Sb. o státní památkové pé i, v platném zn ní, p i realizaci restaurování
spodní ady vitráží , d kanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Most
b. postupu p i kompletaci vitráží spodní ady oken do expozi ních rám ,
c. darování restaurovaných vitráží spodní ady oken v etn rám a všech
mechanických zábran (ochranných sítí) osazených na vn jší stran spodní
ady oken chrámu do vlastnictví eské republiky.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. NPÚ za ú elem spln ní p edm tu této smlouvy:
a. zabezpe í odborný dohled p i p íprav a pln ní restaurování vitráží, zejména
zajistí pr b žnou kontrolu provád ní rekonstrukce z hlediska pln ní
požadavk památkové pé e,
b. zú astní se p ebírání restaurovaných a kompletovaných vitráží dolní ady
oken a osazených mechanických zábran v ost ní oken,
c. bezplatn umožní volný p ístup do d kanského chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Most zástupc m ÚK a dále osobám provád jícím restaurátorské
a jiné související další nutné práce.
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2. ÚK za ú elem sln ní p edm tu této smlouvy :
a. uhradí veškeré práce a dodávky spojené s restaurováním a kompletací vitráží
dolní ady oken do expozi ních rám ,
b. uhradí veškeré práce a dodávky spojené s výrobou a osazením
mechanických zábran (ochranných sítí) na všechna ost ní oken v spodní ad
oken chrámu.

IV.
Darování vitráží (Smlouva o budoucích darovacích smlouvách)

1. Smluvní strany se zavazují uzav ít budoucí darovací smlouvy na všechny vitráže dolních
oken uvedené v p íloze . 1 této smlouvy o spolupráci, které jsou p edm tem
restaurování a osazení. Budoucí darovací smlouvy mohou být uzavírány na darování
jednotlivých vitráží nebo celé skupiny vitráží. Zám rem Smluvních stran je darování
každé dokon ené a vystavené vitráže do vlastnictví eské republiky.
Podstatné náležitosti každé budoucí darovací smlouvy jsou tyto:
a. p edm tem daru je vitráž/vitráže okna/oken uvedené v p íloze . 1 tohoto
dodatku . 1 smlouvy, která je restaurovaná a vystavená v d kanského
chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Most a mechanické zábrany (ochranné
sít ) všech oken spodní ady oken
b. darovaná vitráž uvedená v p íloze . 1 bude ozna ena skute nými rozm ry,
motivem a íslem okna, do kterého má být zasazena; ochranné sít budou
ozna eny pouze íslem okna do kterého byly osazeny,
c. dar bude dárcem darován obdarovanému za podmínky, že pokud
v budoucnosti dojde ke zm n stálé expozice renesan ního a gotického
um ní obdarovaný p ednostn u iní veškeré nutné kroky, aby mohly být
vystavené restaurované vitráže osazeny zp t na své p vodní místo v ost ní
spodní ady oken,
d. odpov dnost za škodu na každé darované vitráži p echází z Ústeckého kraje
na NPÚ dnem jejího p evzetí Ústeckým krajem od zhotovitele za p ítomnosti
NPÚ, ke kterému dochází po jejich vystavení v d kanském chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Most . Výjimku z odpov dnosti za škodu po
p evzetí od Ústeckého kraje má NPÚ v p ípad poškození darované vitráže
zhotovitelem. V takovém p ípad p echází odpov dnost za škodu na
zhotovitele.

2. Každá budoucí darovací smlouva (na jednu nebo více vitráží) bude smluvními stranami
uzav ena do t iceti dn po protokolárním p evzetí restaurované vitráže Ústeckým krajem
od zhotovitele. Návrh smlouvy zpracovává Ústecký kraj.
3. NPÚ prohlašuje, že je na základ platných právních p edpis oprávn ný rozhodnout
o uzav ení této smlouvy o budoucích darovacích smlouvách a také o jednotlivých
budoucích darovacích smlouvách. Dále smluvní strany prohlašují, že specifikace
jednotlivých vitráží uvedených v p íloze . 1 této smlouvy naprosto posta uje
k jednozna né identifikaci p edm tu daru.
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V.
Záv re ná ustanovení

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj, jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle zákona
. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní strany
souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této smlouv , v etn jejích p íloh, není ozna ován
za obchodní tajemství. NPÚ prohlašuje, že:
a)

Ústecký kraj je oprávn n, pokud postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném
p ístupu k informacím, v platném zn ní, poskytovat veškeré informace o této smlouv
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv
uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i jiných
písemnostech),

b) veškeré údaje uvedené v této smlouv , pop . které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od t etích osob, nepodléhají
povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed zneužitím a
zve ejn ním,
c) povinnosti ml enlivosti podléhají veškeré údaje týkající se zabezpe ení objektu v etn
jeho p íslušenství.
2. ÚK tímto potvrzuje, že:
o uzav ení této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením
. /…/… ze dne …………………
3. Tuto smlouvu lze m nit i dopl ovat pouze po dohod
písemných a íslovaných dodatk .

smluvních stran formou

4. Pokud v této smlouv není stanoveno jinak, ídí se právní vztahy z ní vyplývající
p íslušnými ustanovení ob anského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 6 vyhotoveních s platností originálu, p i emž každá
ze smluvních stran obdrží 3 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podepsání ob ma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její ú astníci svými projevy vázáni.

VI.
Podpisy smluvních stran

Smluvní strany shodn prohlašují, že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem p e etli, že byla
uzav ena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné v le, ur it , vážn
a srozumiteln , nikoliv v tísni za nápadn nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autenti nost této smlouvy svým podpisem.
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V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Ing. arch. Nad žda Goryczková
generální editelka NPÚ

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje

P ílohy
Seznam vitráží spodní ady oken
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P íloha . 17 k usnesení . 28/10Z/2009
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Most
seznam okenních vitráží dolní fronty oken s vyobrazeními
V seznamu nejsou uvedeny 2 okna sakristie a 1 okno u to itého schodišt , pro která nejsou
dochována p vodní okna s malovanými vitrážemi a proto nejsou uvažována pro restaurování
Po .
.
1.

P vodní
oken
I/3

íslo Popis/
p vodní umíst ní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Most
Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení z tabulek zalévaných do
olova, barevný ornament (diagonální m ížkování), t ídílné. Obdélníkové pole 86 x 49
cm.
Kaple sladovník (Kaple trnácti pomocník )
Celkem 15 plát
- 3 pláty + 3 horní pláty (malované ornamenty
s bordurou)
- 9 ks z kružby (trojúhelníky)

Uloženo ve dvou bednách o íslovaných
I/3/1,1-1,2 a II/3/1,1-1,2

2.

II/3

Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení z tabulek zalévaných do
olova, v prost edním poli malba na skle sv. Florian, t i pole s hrotitými oblouky 133 x
48 cm.
Kaple funkcioná stavby a zlatník (Kaple Nejsv t jšího srdce Ježíšova a Panny
Marie)
Celkem 11 plát
- 2 pláty + 2 horní pláty (malovaný šestihran
s bordurou)
- 1 plát + 1horní plát (malovaná figura – St. Florian))
- 1 st edový plát z kružby (malovaný ornament)
- 4 ks z kružby (trojúhelníky)

Uloženo ve dvou bednách o íslovaných
I/3/1,1-1,2 a II/3/1,1-1,2

3.

IV/3

Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení. Sklen né tabulky s barevným
malovaným ornamentem zalévané olovem. T i pole 133 x 48 cm.
Kaple be vá (Kaple sv. Josefa)

Celkem 13 plát
- 3 pláty + 3 horní pláty (malované ornamenty s bordurou)
- 7 ks z kružby (trojúhelníky)

Uloženo ve dvou bednách o íslovaných
IV/3/1,1-1,2 a V/3/1,1-1,2

1
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4.

V/3

íslo Popis/
p vodní umíst ní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Most
Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení, prokazateln v kružb ,
v obdélníkových hrotitých polích snad starší o ky. Ve st edním poli malovaný obraz
na skle – sv. Petr Canisius. Sklen né tabulky zalévané olovem. T i pole 134 x 50 cm.
(Ter e z p vodních renesan ních oken jsou v kostele)
Kaple kožešník a koželuh (Kaple Dobrého pastý e)
Celkem 6 plát
- 1 plát + 1horní plát (malovaná figura – St. Petrus.Canistus)
- 4 ks z kružby (trojúhelníky)
- asi 4 pláty (pravd podobn šestihrany) zcela chybí

Uloženo ve dvou bednách o íslovaných
IV/3/1,1-1,2 a V/3/1,1-1,2

5.

VI/3

Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení. Tabulky zalévané olovem.
Ve všech t ech obdélníkových polích obrazy malované na skle, sv. František, sv. Josef
a Jana. Datováno 1882.
Kaple IHS s ltp. 1548 (Kaple sv. Jana Nepomuckého)
Celkem 11 plát
- 3 pláty + 3 horní pláty (malovaná figura – St. Josephus, St. Iohanna, St. Franciskus)
- 1 st edový plát z kružby (malovaná figura)
- 4 ks z kružby (trojúhelníky)

Uloženo ve dvou bednách o íslovaných
VI/3/1,1-1,2 a V/3/1,1-1,2

6.

VII/3

Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení. Tabulky zalévané olovem.
není popis
Kaple neznámého stavebníka (Kaple Zmrtvýchvstání)
Celkem 13 plát
- 2 pláty + 2 horní pláty (malovaný ornament)
- 1 plát + 1 horní plát (malovaná figura)
- 7 ks z kružby

Uloženo ve dvou bednách o íslovaných
VI/3/1,1-1,2 a V/3/1,1-1,2

2
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7.

VIII/4

íslo Popis/
p vodní umíst ní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Most

Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení. Tabulky zalévané olovem.
V prost edním poli malba na skle sv. Bonifác.
Kaple rodiny Kolbing (Kaple sv. Anežky)
Celkem 11 plát
- 2 pláty + 2 horní pláty (malovaný šestihran
s bordurou)
- 1 plát + 1horní plát
(malovaná figura – St. Bonifatius)
- 1 st edový plát z kružby (malovaný ornament)
- 4 ks z kružby (trojúhelníky)

Uloženo ve dvou bednách o íslovaných
VIII/4/1,1-1,2 a XI/4/1,1-1,2
8.

IX/4

Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení. Tabulky zalévané olovem.
V prost edním poli malba na skle sv. Tadeáš.
Kaple oseckého opata Bartolom je (Bývalá kaple)
Celkem 11 plát
- 2 pláty + 2 horní pláty
(malovaný šestihran s bordurou)
- 1 plát + 1horní plát
(malovaná figura – St. Thaddaus)
- 1 st edový plát z kružby (malovaný ornament)
- 4 ks z kružby (trojúhelníky)

Uloženo ve dvou bednách o íslovaných
VIII/4/1,1-1,2 a XI/4/1,1-1,2

9.

X/7

Okno nad zadním vstupem
Portál u dvojitého šnekového schodišt
Celkem 11 plát
- 3 pláty + 3 horní pláty (bucny)
- 1 st edový plát z kružby (bucny)
- 4 ks z kružby (trojúhelníky)

Uloženo ve dvou bednách o íslovaných
X/7/1,1-1,2 a XI/3/1,1-1,2

3
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10.

XI/3

íslo Popis/
p vodní umíst ní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Most

Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení. Tabulky zalévané olovem.
V prost edním poli malba na skle sv. Ma í Magdalena. Sklen né výpln poškozeny.
Kaple neznámého stavebníka –rodiny Stecher ze Sab nic? Bývalá kaple P. Marie
Celkem 11 plát
- 2 pláty + 2 horní pláty
(malovaný šestihran s bordurou)
- 1 plát + 1horní plát
(malovaná figura – St. Magdalena)
- 1 st edový plát z kružby (malovaný ornament)
- 4 ks z kružby (trojúhelníky)

Uloženo ve dvou bednách o íslovaných
X/7/1,1-1,2 a XI/3/1,1-1,2
11.

XIII/4

Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení. Tabulky zalévané olovem.
V prost edním poli malba na skle sv. Monika.
Kaple rodiny Fictum a Spanmüler (Kaple Uk ižování)
Celkem 10 plát
- 2 pláty + 2 horní pláty
(malovaný šestihran s bordurou)
- 1 plát + 1horní plát (malovaná figura – St. Monika)
- 4 ks z kružby (trojúhelníky)
- 4 ks z kružby (trojúhelníky)

Uloženo ve dvou bednách o íslovaných
XIII/4/1,1-1,2 a XIV/3/1,1-1,2

12.

XIV/3

Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení, ve všech polích motivy
šesticípých hv zd, ve st edním poli v gotickém segmentu malba na skle P. Marie
s Ježíškem.
Kaple st eleckého bratrstva (Kaple sv. Anny)
Celkem 10 plát
- 3 pláty + 3 horní pláty (malované ornamenty
s bordurou, uprost ed s nápisem)
- 4 ks z kružby (trojúhelníky)

Uloženo ve dvou bednách o íslovaných
XIII/4/1,1-1,2 a XIV/3/1,1-1,2

4
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13.

XV/2

íslo Popis/
p vodní umíst ní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Most

Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení. Tabulky zalévané olovem.
V prost edním poli malba na skle P. Marie s Ježíškem, v postranních polích ornament
a podobizny donátor . Vše poškozeno.
Kaple peka (Kaple P. Marie Ochranitelky)
Celkem 11 plát
- 3 pláty (malované figury – P.Maria,
medailony s vyobrazením donátor )
- 3 horní pláty (malovaný ornament)
- 1 st edový plát z kružby (malovaný ornament)
- 4 ks z kružby (trojúhelníky)

Uloženo ve dvou bednách o íslovaných
XV/2/1,1-1,2 a XVI/3/1,1-1,2

14.

XVI/2

Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení. Tabulky zalévané olovem.
V prost edním poli malba na skle sv. Cecilie, v postranních polích jména donátor a
letopo et 1882.
Kaple neznámého stavebníka (Kaple P. Marie)
Celkem 11 plát
- 2 pláty + 2 horní pláty
(malovaný šestihran s bordurou)
- 1 plát + 1horní plát
(malovaná figura – St. Cacilia)
- 1 st edový plát z kružby (malovaný ornament)
- 4 ks z kružby (trojúhelníky)

Uloženo ve dvou bednách o íslovaných
XV/2/1,1-1,2 a XVI/3/1,1-1,2

15.

XVIII/3

Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení do olova, ve všech polích
ornament.
Kaple mosteckých m š an AC a HL (Kaple sv. Antonína)

Spole n okna XVIII/3 a XIX/3
Celkem 22 plát
- 6 plát + 6 horních plát
(malované ornamenty s bordurou)
- 2 st edové pláty z kružby
(malované ornamenty)
- 8 ks z kružby (trojúhelníky)

Uloženo ve dvou bednách o íslovaných
XVIII/36/1,1-1,2 a XIX/3/1,1-1,2

5
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16.

XIX/3

íslo Popis/
p vodní umíst ní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Most

Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení do olova, ve všech polích
ornament.
Kaple Manvic z Patokryj 1524 (Bývalá kaple sv. K íže)

Viz okno XVIII/3

17.

XX/2

Okno
v pozdn gotických prutech a kružb novodobé zasklení do olova, na st edním poli
malba na skle archand l Gabriel. V pravém bo ním poli zna eno „Env. u Aust. v.
Rich. Schlein, Grot ta in Böhmen“.
Kaple krej ích a post ihova 1530 (Bývalá kaple krej ovského cechu)

Celkem 11 plát
- 2 pláty + 2 horní pláty
(malovaný šestihran s bordurou)
- 1 plát + 1horní plát
(malovaná figura – Archand l Michael)
- 1 st edový plát z kružby (malovaný – váhy)
- 4 ks z kružby (trojúhelníky)

Uloženo v jedné bedn o íslované
XX/2/1,1-1,2

6

P íloha . 18 k usnesení . 29/10Z/2009

Krajský ú ad

DOHODA O UKON ENÍ SMLOUVY
O POSKYTNUTÍ NEINVESTI NÍ DOSTACE

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové pé e
Krajského ú adu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: novak.p@kr-ustecky.cz / +420 475 657 256
I :
70892156
DI :
CZ 70892156
Bank. spojení: 882733379/0800, eská spo itelna, a.s., centrála v Praze
a
Spole nost pro obnovu památek Úšt cka, o.s.
na základ Smlouvy o výp j ce ze dne 1.5.2006 a jejího Dodatku . 1 ze dne 1.5.2006
Sídlo:
1.máje 18, 411 45 Úšt k
Zastoupený:
Tomášem Hlavá kem
Kontaktní osoba: Tomáš Hlavá ek
E-mail/telefon: t.hlavacek@centrum.cz / +420 736 649 329
I :
270 131 71
Bank. spojení: 204 144 196/0300 SOB, a.s., Poštovní spo itelna, pobo ka Ústí nad
Labem

uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto dohodu

lánek 1
Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace . 1099/KP/2009 Spole nosti pro obnovu památek
Úšt cka, ob anské sdružení, na obnovu kulturní památky – záchrana staticky narušeného
areálu Kalvárie na Ostrém, st.p. . 1, k.ú. Ostré u Úšt ka, rejst . . 42634 / 5-2213 ÚSKP R,
uzav ená dnem 10.8.2009, se ukon uje.
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lánek 2
1. Tuto dohodu odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 16.12.2009 svým
usnesením . 00/10Z/2009.
2. Tato dohoda nabývá ú innosti dnem jejího podpisu ob ma smluvními stranami.

V Ústí nad Labem dne

V dne

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje

Tomáš Hlavá ek
p edseda ob anského sdružení
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Krajský ú ad

DOHODA O UKON ENÍ SMLOUVY
O POSKYTNUTÍ NEINVESTI NÍ DOSTACE

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové pé e
Krajského ú adu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: novak.p@kr-ustecky.cz / +420 475 657 256
I :
70892156
DI :
CZ 70892156
Bank. spojení: 882733379/0800, eská spo itelna, a.s., centrála v Praze
a
Ob anské sdružení na záchranu kostela sv.Prokopa v Mukov a ostatních kulturních
hodnot obce
Sídlo:
Obecní ú ad, Hrob ice 41, 418 04 Bílina
Zastoupený:
Janou Syslovou, p edseda p edstavenstva sdružení
Kontaktní osoba: Jana Syslová
E-mail/telefon: janasyslova@seznam.cz / +420 417 828 015,+420 777 215 723
I :
28554108
Bank. spojení: 35-9310930247/0100 Komer ní banka, a.s.

uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto dohodu

lánek 1
Smlouva o poskytnutí neinvesti ní dotace . 1071/KP/2009 Ob anskému sdružení na
záchranu kostela sv. Prokopa v Mukov a ostatních kulturních hodnot obce na obnovu
kulturní památky – generální oprava havarijního stavu st echy kostela sv. Prokopa
v Mukov , rejst . . 43709 / 5-2691 ÚSKP R, uzav ená dnem 10.8.2009, se ukon uje.

lánek 2
1. Tuto dohodu odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 16.12.2009 svým
usnesením . 00/10Z/2009.
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2. Tato dohoda nabývá ú innosti dnem jejího podpisu ob ma smluvními stranami.

V Ústí nad Labem dne

V dne

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje

Jana Syslová
p edseda p edstavenstva sdružení
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Krajský ú ad
íslo poskytovatele:
íslo p íjemce:

/KP/2009

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTI NÍ DOTACE

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové pé e
Krajského ú adu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: novak.p@kr-ustecky.cz / +420 475 657 256
I :
70892156
CZ 70892156
DI :
Bank. spojení: 882733379/0800, eská spo itelna, a.s., centrála v Praze
P íjemce
ímskokatolická farnost – d kanství Úšt k
Sídlo:
Úšt k, doru ovací adresa: Dómské nám. 9, 412 88 Litom ice
Zastoupený:
P. Jaroslavem St ížem, administrátorem farnosti
Kontaktní osoba: Ivo Fiedler, stavební technik
E-mail/telefon: stavebni@dltm.cz / +420 416 707 529,+420 607 120 188
I :
6276987
zastoupený na základ Smlouvy o výp j ce ze dne 1.5.2006 a jejího Dodatku . 1 ze dne
1.5.2006 pro p ijetí dotace na sv j ú et, realizaci a vyú tování dotace
Spole ností pro obnovu památek Úšt cka, o.s.
Sídlo:
1.máje 18, 411 45 Úšt k
Zastoupený:
Tomášem Hlavá kem
Kontaktní osoba: Tomáš Hlavá ek
E-mail/telefon: t.hlavacek@centrum.cz / +420 736 649 329
I :
270 131 71
Bank. spojení: 204 144 196/0300 SOB, a.s., Poštovní spo itelna, pobo ka Ústí nad
Labem
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTI NÍ DOTACE
na obnovu kulturní památky – záchrana staticky porušeného areálu Kalvarie,
na Ostrém, st.p. . 1, k.ú. Ostré u Úšt ka, rejst . . 42 634/5-2213 ÚSKP R
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Preambule
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009 (dále jen
„Program“) schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením . 24/27Z/2008 ze dne
3. 9. 2008 s cílem pomoci vlastník m kulturních památek uchránit odkaz našich p edk pro
budoucí generace.

lánek I.
Výše dotace
Poskytovatel poskytuje p íjemci na základ rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje
usnesení 00/10Z/2009 ze dne 16.12.2009 p ísp vek ve smyslu ust. § 16 odst. 1 zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „dotace“) ve
výši 400 000,- K v etn DPH (slovy: ty i sta tisíc korun) pod UZ 102, který bude p i
spln ní podmínek stanovených touto smlouvou p eveden bezhotovostn na ú et zástupce
p íjemce u SOB, a.s., Poštovní spo itelny, pobo ky Ústí nad Labem, . ú. 204 144
196/0300. Výše dotace je kone ná.

lánek II.
Ú el dotace a podmínky poskytnutí
1. Dotace se poskytuje na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou
kulturní památky (dále jen „obnova kulturní památky“) – záchrana staticky porušeného
areálu Kalvarie, st.p. . 1, Ostré u Úšt ka rejst . . 42 634/5-2213 ÚSKP R v rámci
Programu, související s t mito pracemi: oprava zdi kolem kaplí, Božího hrobu
a schodišt .
2. Dotace je poskytnuta ú elov dle l. II. bodu 1 a nelze ji použít na práce investi ní
povahy, modernizaci nebo jiné úpravy provád né v zájmu vlastníka. Rovn ž ji nelze
poskytnout na práce, které jsou v rozporu se závazným stanoviskem správního orgánu
státní památkové pé e.
3. Dotace bude do své výše poskytnuta v souladu s ustanovením l. X. Programu, tj. na
základ p edložení faktur s položkovým rozpisem prací za provedené práce k celkové
cen obnovy, dokladu o vy erpání podílu p íjemce (tj. faktury s rozpisem prací a výpisu
z ú tu p íjemce nebo pokladního dokladu) a to až po kontrole provedených prací,
provedené zástupcem poskytovatele.
Práce musí být provedeny v souladu se závazným stanoviskem M stského ú adu
Litom ice, odboru školství, kultury a památkové pé e, .j. Š/492/53/05-Z ze dne
14.4.2005 a M stského ú adu Litom ice, odboru školství, kultury a památkové pé e,
.j. 2472/06/ŠaKS/325/Z ze dne 15.1.2007.
4. Spoluú ast p íjemce na celkových skute ných nákladech spojených se zachováním
nebo obnovou kulturní památky (bod 1. tohoto lánku smlouvy) se stanovuje na
min 35,4 % v etn DPH, tj. 218 893,- K .
5. P íjemce provede výše uvedené práce v termínu nejpozd ji do 30.11.2009.
6. V p ípad ne erpání nebo úspory p edem vyplacené dotace nebo její ásti p íjemce vrátí
odpovídající finan ní ástku poskytovateli nejpozd ji do 10 kalendá ních dní ode dne
vzniku úspory i ne erpání.
7. Pokud se práce neprovedou ve výši náklad p edpokládaných na obnovu kulturní
památky, má se za to, že úspora vznikla z dotace.
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8. Výše náklad p edpokládaných na obnovu kulturní památky iní 618 893,- K v etn
DPH.
9. Dotaci lze užít na úhradu DPH související s obnovou kulturní památky.
10. P íjemce vrátí nevy erpané i uspo ené finan ní prost edky z dotace zp t na ú et
poskytovatele nejpozd ji do 7 kalendá ních dní ode dne p edložení záv re né zprávy
(viz. l. III. této smlouvy).
11. Pokud nebude obnova kulturní památky realizována v p edpokládaném rozsahu se
kterým bylo uvažováno p i ur ení výše dotace a procentuálního podílu p íjemce na
obnov kulturní památky, snižuje se výše dotace, ke které je poskytovatel podle
ustanovení bodu 3. lánku II. této smlouvy povinen o p íslušnou ást, o kterou se snížil
rozsah obnovy kulturní památky (skute né náklady obnovy kulturní památky).
12. V p ípad nedodržení podmínek této smlouvy poskytovatel dotaci neposkytne nebo
v p ípad p ímé úhrady faktur nedojde k realizaci platby.

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

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

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

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

smluvních stran pouze formou

4. Pro p ípad, že n které právní vztahy nejsou touto smlouvou výslovn upraveny, vztahují
se na n ustanovení § 11 až 15 vyhlášky . 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon
eské národní rady . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších
p edpis , zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve
zn ní pozd jších p edpis , a ob anského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, p i emž poskytovatel
obdrží t i vyhotovení a p íjemce obdrží jedno vyhotovení.
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6. Tato smlouva je uzav ena na základ
. 00/10Z/2009 ze dne 16. 12. 2009.

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

7. Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podepsání smluvní stranou, která
tak u iní jako poslední.

V Ústí nad Labem dne

V Úšt ku dne

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

P. Jaroslav St íž
administrátor farnosti
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Krajský ú ad
íslo poskytovatele:
íslo p íjemce:

/KP/2009

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTI NÍ DOTACE

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové pé e
Krajského ú adu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: novak.p@kr-ustecky.cz / +420 475 657 256
I :
70892156
DI :
CZ 70892156
Bank. spojení: 882733379/0800, eská spo itelna, a.s., centrála v Praze
P íjemce
ímskokatolická farnost Mrzlice
Sídlo:
Mrzlice 1, Hrob ice, 418 04 Bílina
Zastoupený:
P. Antonínem Audy, administrátorem
Kontaktní osoba: Ivo Fiedler, stavební technik
E-mail/telefon: stavebni@dltm.cz / +420 416 707 529,+420 607 120 188
I :
63787547
Bank. spojení: 1061217339/0800 eská spo itelna, a.s., pobo ka Bílina
Zastoupený p i realizaci dotace, p ijetí finan ních prost edk dotace a vyú tování dotace, na
základ plné moci Ob anským sdružením na záchranu kostela sv. Prokopa v Mukov a
ostatních kulturních hodnot obce
Zastoupený:
Jana Syslová
E-mail/telefon: janasyslova@seznam.cz / +420 417 828 015,+420 777 215 723
I :
28554108
Bank. spojení: 35-9310930247/0100 Komer ní banka, a.s.
uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTI NÍ DOTACE
na obnovu kulturní památky – generální oprava havarijního stavu st echy
kostela sv. Prokopa v Mukov , rejst . . 43709 / 5-2691 ÚSKP R
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Preambule
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009 (dále jen
„Program“) schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením . 24/27Z/2008 ze dne
3. 9. 2008 s cílem pomoci vlastník m kulturních památek uchránit odkaz našich p edk pro
budoucí generace.

lánek I.
Výše dotace
Poskytovatel poskytuje p íjemci na základ rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje
usnesení /10Z/2009 ze dne 16.12.2009 p ísp vek ve smyslu ust. § 16 odst. 1 zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „dotace“) ve
výši 469 000,- K v etn DPH (slovy: ty i sta šedesát dev t tisíc korun) pod UZ 102, který
bude p i spln ní podmínek stanovených touto smlouvou p eveden bezhotovostn na ú et
p íjemce u Komer ní banky, a.s., . ú. 35-931093247/0100. Výše dotace je kone ná.

lánek II.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Ú el dotace a podmínky poskytnutí
Dotace se poskytuje na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou
kulturní památky (dále jen „obnova kulturní památky“) – generální prava havarijního
stavu st echy kostela sv Prokopa v Mukov rejst . . 43709 / 5-2691 ÚSKP R,
v rámci Programu, související s t mito pracemi: stavební, pokrýva ské a klempí ské
práce na oprav st echy.
Dotace je poskytnuta ú elov dle l. II. bodu 1 a nelze ji použít na práce investi ní
povahy, modernizaci nebo jiné úpravy provád né v zájmu vlastníka. Rovn ž ji nelze
poskytnout na práce, které jsou v rozporu se závazným stanoviskem správního orgánu
státní památkové pé e.
Dotace bude do své výše poskytnuta v souladu s ustanovením l. X. Programu, tj. na
základ p edložení faktur s položkovým rozpisem prací za provedené práce k celkové
cen obnovy, dokladu o vy erpání podílu p íjemce (tj. faktury s rozpisem prací a výpisu
z ú tu p íjemce nebo pokladního dokladu) a to až po kontrole provedených prací,
provedené zástupcem poskytovatele.
Práce musí být provedeny v souladu se závazným stanoviskem M stského ú adu Bílina,
.j.MUBIPOO5QF2U OŠaK18423/2008 SPP 12/2008 ze dne 13.06.2008.
Spoluú ast p íjemce na celkových skute ných nákladech spojených se zachováním
nebo obnovou kulturní památky (bod 1. tohoto lánku smlouvy) se stanovuje na
min 30 % v etn DPH, tj. 201 000,- K .
P íjemce provede výše uvedené práce v termínu nejpozd ji do 31.12.2009.
V p ípad ne erpání nebo úspory p edem vyplacené dotace nebo její ásti p íjemce vrátí
odpovídající finan ní ástku poskytovateli nejpozd ji do 10 kalendá ních dní ode dne
vzniku úspory i ne erpání.
Pokud se práce neprovedou ve výši náklad p edpokládaných na obnovu kulturní
památky, má se za to, že úspora vznikla z dotace.
Výše náklad p edpokládaných na obnovu kulturní památky iní 670 000,- K v etn
DPH.
Dotaci lze užít na úhradu DPH související s obnovou kulturní památky.
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10. P íjemce vrátí nevy erpané i uspo ené finan ní prost edky z dotace zp t na ú et
poskytovatele nejpozd ji do 7 kalendá ních dní ode dne p edložení záv re né zprávy
(viz. l. III. této smlouvy).
11. Pokud nebude obnova kulturní památky realizována v p edpokládaném rozsahu se
kterým bylo uvažováno p i ur ení výše dotace a procentuálního podílu p íjemce na
obnov kulturní památky, snižuje se výše dotace, ke které je poskytovatel podle
ustanovení bodu 3. lánku II. této smlouvy povinen o p íslušnou ást, o kterou se snížil
rozsah obnovy kulturní památky (skute né náklady obnovy kulturní památky).
12. V p ípad nedodržení podmínek této smlouvy poskytovatel dotaci neposkytne nebo
v p ípad p ímé úhrady faktur nedojde k realizaci platby.

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

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

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

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

smluvních stran pouze formou

4. Pro p ípad, že n které právní vztahy nejsou touto smlouvou výslovn upraveny, vztahují
se na n ustanovení § 11 až 15 vyhlášky . 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon
eské národní rady . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších
p edpis , zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve
zn ní pozd jších p edpis , a ob anského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, p i emž poskytovatel
obdrží t i vyhotovení a p íjemce obdrží jedno vyhotovení.
6. Tato smlouva je uzav ena na základ
. 00/10Z/2009 ze dne 16. 12. 2009.

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

V Ústí nad Labem dne

V dne

Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

P. Antonín Audy
administrátor farnosti
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Dodatek .1
ke smlouv

o poskytnutí neinvesti ní dotace v rámci dota ního
programu

„Sport a volný as 2009“
. 952/2009/SMT-82
íslo poskytovatele:
íslo p íjemce:

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

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

a

P íjemce:
Obec Chlumec
Sídlo:
Zastupuje:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
I :
Bank. spojení:

Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec
Roman Hanusch
Mgr. Josef íha
hanusch@chlumec.cz / 607 804 038
00391887
0882501359/0800 , eská spo itelna a.s., pobo ka Olympia
Srbice

uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na t chto
zm nách:

bod 33 p íloha 1

lánek 1
M ní termín ukon ení realizace projektu v lánku II. bod 5. smlouvy. P vodní údaj uvedený
ve smlouv se nahrazuje údajem 30. 11. 2009.

lánek 2
1. Tento dodatek odsouhlasila Rada Ústeckého kraje dne 18. 11. 2009 svým usnesením
. ……… .
2. Tento dodatek nabývá ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy z stávají nedot eny.

V Ústí nad Labem dne ……………

V ……………………………. dne …………..

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Jana Va hová, hejtmanka Ústeckého kraje

………………………………………………
P íjemce
Obec Chlumec
Roman Hanusch

P íloha . 23 k usnesení . 33/10Z/2009

Dodatek .1
ke smlouv

o poskytnutí neinvesti ní dotace v rámci dota ního
programu

„Podpora vrcholového sportu a sportovního
zázemí Ústeckého kraje 2009“
. 2274/2009/VS-127
íslo poskytovatele:
íslo p íjemce:

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

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

a
P íjemce:
SK Barkas o.s.

se sídlem
: 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupený
: Mgr. Vasili Larionov
: 26540541
I
bankovní spojení
: 1053220001/5500
osoba odpov dná
za realizaci projektu : Mgr. Vasili Larionov
tel.
: 773 933 912
e-mail.
: usti.boxing@seznam.cz

eské Mládeže 1796/1

uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na
t chto zm nách:

bod 34 p íloha 1

lánek 1
M ní termín ukon ení realizace projektu v lánku II. bod 5. smlouvy. P vodní údaj uvedený
ve smlouv se nahrazuje údajem 31. 12. 2009.

lánek 2
1. Tento dodatek odsouhlasila Rada Ústeckého kraje dne 18. 11. 2009 svým usnesením
. ……… .
2. Tento dodatek nabývá ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy z stávají nedot eny.

V Ústí nad Labem dne ……………

V ……………………… dne …………..

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Jana Va hová, hejtmanka Ústeckého
kraje

………………………………………………
P íjemce
SK Barkas o.s.

Mgr. Vasili Larionov

P íloha . 24 k usnesení . 33/10Z/2009

Dodatek .1
ke smlouv

o poskytnutí neinvesti ní dotace v rámci dota ního
programu

„Podpora vrcholového sportu a sportovního
zázemí Ústeckého kraje 2009“
. 2276/2009/VS-129
íslo poskytovatele:
íslo p íjemce:

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

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

a
P íjemce:
SK Barkas o.s.

se sídlem
: 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupený
: Mgr. Vasili Larionov
: 26540541
I
bankovní spojení
: 1053220001/5500
osoba odpov dná
za realizaci projektu : Mgr. Vasili Larionov
tel.
: 773 933 912
e-mail.
: usti.boxing@seznam.cz

eské Mládeže 1796/1

uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na
t chto zm nách:

bod 34 p íloha 2

lánek 1
M ní termín ukon ení realizace projektu v lánku II. bod 5. smlouvy. P vodní údaj uvedený
ve smlouv se nahrazuje údajem 31. 12. 2009.

lánek 2
1. Tento dodatek odsouhlasila Rada Ústeckého kraje dne 18. 11. 2009 svým usnesením
. ……… .
2. Tento dodatek nabývá ú innosti dnem jeho podpisu ob ma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy z stávají nedot eny.

V Ústí nad Labem dne ……………

V ………………………. dne …………..

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Jana Va hová, hejtmanka Ústeckého
kraje

………………………………………………
P íjemce
SK Barkas o.s.

Mgr. Vasili Larionov

P íloha . 26 k usnesení . 35/10Z/2009

Vyhlášen na základ usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . ze dne

Podpo it organiza ní a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k
tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prost edí na venkov ,
udržování p írodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného
hospodá ství, jmenovit o:
- rozvoj ekonomických, sociálních, vzd lávacích a kulturních aktivit, které rozší í nabídku
pracovních p íležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech a povedou k vyšší
diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úrove vzd lanosti a kvalitu spole enského života
jako p edpokladu pro zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení.
- zhodnocení kulturn historického potenciálu obcí a zachování krajiny a kvalitního p írodního
prost edí jako p edpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a zajišt ní kvalitní rekreace pro
obyvatele i návšt vníky
- koncep ní rozvoj obce na základ rozvojových dokument obce i mikroregionu a realizací
vzájemn provázaných a navazujících akcí

Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zam en na oblasti podpory:
1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovn ve ejných budov,
zlepšení nabídky nekomer ních služeb, obnova památek, historických a kulturních
pam tihodností.
Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objekt ob anské vybavenosti ve vlastnictví
obce a po ízení a obnovu vybavení a techniky. V roce 2010 budou podporovány:
Úpravy a opravy objekt ob anské vybavenosti a jejich vybavení:
•
•
•
•
•
•
•

obecní ú ady – nutná oprava st echy nebo nevyhovující hygienické podmínky
školy – v souvislosti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem
mate ské školy - v souvislosti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem
opravy h bitovních zdí v obcích do 500 obyvatel
drobné sakrální stavby
autobusové zastávky – p íst ešky
oprava st ech hasi ských zbrojnic

2. Chodníky a místní komunikace
Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpe nosti
provozu na nich. Sou ástí zam ení je také zlepšení stavu ve ejných prostranství pro pohodlné a
p íjemné užívání všemi obyvateli a návšt vníky obce. V rámci této oblasti podpory budou
podporovány:
1. opravy i výstavba chodník a místních komunikací v sou asn zastav ném území obce
2. úprava ve ejných prostranství
3. ve ejné osv tlení – v p ípadech, kdy budou využity zemní práce realizované v rámci
kabelizace rozvod nízkého nap tí. Sou ástí žádosti musí být smlouva s p íslušným
energetickým podnikem o realizaci v roce 2010
Žádost na komunikaci m že být podána pouze pokud není v rozporu s platnou územn plánovací
dokumentací.
3. Zlepšení životního prost edí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
Opat ení je zam eno na podporu místních aktivit, které p ispívají ke zlepšení istoty a vzhledu
zelen , vodních tok a ploch, k posílení jejich krajinotvorné funkce. Žádost m že být podána pouze
pokud má obec schválený územní plán obce nebo urbanistickou studii a není s tímto dokumentem
v rozporu.
4. Sout ž Vesnice roku 2010
Cílem této oblasti podpory je odm na obcím, které se zú astnily sout že Vesnice roku 2010
v Ústeckém kraji a získaly ocen ní ve form jedné ze stuh i diplom : Zlatá stuha – pro vít ze
krajského kola, Zelená stuha – za pé i o zele a životní prost edí, Modrá stuha – za pé i o
spole enský život v obci, Bílá stuha – za innost mládeže, Oranžová stuha – za spolupráci obce a
zem d lského subjektu.

Na základ následujících kritérií bude program následn zhodnocen.
Výstupy programu:
Oblasti podpory 1 – 3: - po et podpo ených objekt ob anské vybavenosti
- po et m opravených komunikací
- po et m upravených ve ejných prostranství
- po et projekt pro zlepšení životního prost edí

30
4 000
3 000
5

Výsledky programu:
Oblast podpory 1 – 3: - zvýšení hygienického standardu v základních školách na venkov
- zlepšení stavu komunikací v obcích
- obnova stavu zelen v obcích

Finan ním rámcem programu se rozumí celkový objem finan ních prost edk ur ených pro
realizaci podpory ve vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Fondu rozvoje
Ústeckého kraje. Na p id lení podpory není právní nárok.
Celkový finan ní rámec Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2010 bude vycházet ze
schváleného rozpo tu Ústeckého kraje na rok 2010. Z alokace na oblasti podpory 1 -3 p ipadne
cca 41% na oblast podpory 1, cca 41% na oblast podpory 2, cca 18% na oblast podpory 3 a na
oblast podpory 4 je vy len n 1 mil. K . Toto rozd lení je pouze indikativní a m že být upraveno
podle po tu podaných žádostí v jednotlivých oblastech podpory.

Podpora bude poskytnuta formou nenávratné dotace na úhradu p ímých náklad spojených
s realizací projekt podle p edložených žádostí. Podporu podle tohoto programu nelze kombinovat
s podporou z jiných program Ústeckého kraje. Majetek, na který byla p id lena podpora nesmí být
p eveden minimáln po dobu 3 roky. Spoluú ast musí být uhrazena z vlastních prost edk žadatele.

Minimální výše dotace
Maximální výše dotace

Oblast podpory 1 – 3
Oblast podpory 4

Oblast podpory
1-3

Zlatá stuha
Další stuha
Diplom

Intenzita podpory
u obcí do 500 obyvatel
501 – 1000 obyvatel
1 000 a více obyvatel

4

vyhlášení programu
p edkládání projekt
výb r projekt pracovní skupinou pro výb r projekt
projednání radou kraje
rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí podpory
zve ejn ní výsledk
dokon ení projekt do:
hodnocení programu do:

25 000,-K
300 000,- K
300 000,-K
125 000,-K
25 000,-K

max.
75%
65%
40%
90%

11. 1. 2010
12. 2. 2010
23. 2. 2010
10. 3. 2010
24. 3. 2010
10. 4. 2010
30. 11. 2010
u OP 4 30. 11. 2011
30. 6. 2011

P íjemci dotace mohou být u oblastí podpory 1-3, obce do 2 000 obyvatel, které leží v územním
obvodu Ústeckého kraje. U oblasti podpory 4 – dle výsledk sout že Vesnice roku 2010
v Ústeckém kraji.
Každá obec m že podat maximáln dv žádosti, s uvedením priorit.

Územní vymezení
Podpo eny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí na
území Ústeckého kraje.

Základním p edpokladem pro další hodnocení žádosti je spln ní základních podmínek programu.
Spln ní základních podmínek programu bude zkontrolováno p ed vlastním hodnocením žádostí, p i
jejich nedodržení je žádost o podporu vy azena z dalšího hodnocení. Žádosti podané do
5. 2. 2010, u kterých bude zjišt no nedodržení základních podmínek programu, mohou být, na
základ výzvy odboru regionálního rozvoje zaslané e-mailem, opraveny do 7 dn od doru ení
výzvy.

Základní podmínky programu
Místo a termín podání žádosti
Doru ení žádosti požadovaným zp sobem
Soulad žadatele s vymezením p íjemc podpory
Požadovaná výše dotace
Minimální spoluú ast žadatele
Umíst ní projektu
Hodnocení žádostí o podporu provádí Pracovní skupina pro výb r projekt podle následujících
kritérií, která jsou se azena sestupn dle d ležitosti:
Oblast podpory 1 – 3: - malá úsp šnost obce v p edchozích letech, zvýhodn ny budou obce, které
v minulých t ech letech žádaly o dotaci z POV ÚK a byly mén úsp šné
- naléhavost realizace
- míra napln ní cíl programu

Oblast podpory 4: - budou p evzaty výsledky Sout že Vesnice roku 2010 v Ústeckém kraji

Podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky
Platební podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky se ídí ustanoveními Zásad pro
poskytování podpory z Fondu rozvoje Ústeckého kraje (dále Fond) a ustanoveními smlouvy o
poskytnutí dotace.

Na základ rozhodnutí p íslušného orgánu kraje o poskytnutí podpory uzav e Ústecký kraj
s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí podpory dle obecn platných p edpis . Smlouvu za
kraj podepíše hejtman.
P ed podpisem smlouvy o poskytnutí podpory žadatel p edloží nejpozd ji do 15. 8. 2010
administrátorovi:
• doklad o vlastnictví pozemk a staveb žadatelem (výpis a snímek z katastru nemovitostí),
starý nejvýše 90 dní,
• ov ené kopie stavebního povolení nebo kopie ohlášení stavebnímu ú adu nebo estné
prohlášení starost(k)y obce, že stavební povolení ani ohlášení dílo nevyžaduje,
• kladné vyjád ení orgánu státní památkové pé e (pokud je objekt nemovitou kulturní
památkou zapsanou v ÚSKP),
• usnesení Zastupitelstva obce, nebo p íslušného orgánu dobrovolného svazku obcí o
zajišt ném spolufinancování.
Podpora bude poskytována formou ú elové dotace na úhradu faktur vzniklých v souvislosti s
realizací projektu. erpání prost edk z Fondu je možné až po uzav ení smlouvy o poskytnutí
finan ní podpory a prokázání vložení vlastních prost edk žadatele do realizace projektu. Pen žní
prost edky se p evád jí bezhotovostn na ú et p íjemce.
Dotace bude p evád na na ú et p íjemce na základ pr b žné nebo záv re né zprávy, kterou
p íjemce zašle s doložením ú etních doklad odboru regionálního rozvoje Krajského ú adu
Ústeckého kraje.
P íjemce podpory je povinen poskytnuté prost edky z Fondu použít v souladu se smlouvou a k
ú elu, na který mu byly poskytnuty. Zp sob použití a vyú tování podpory podléhají kontrole
orgán Ústeckého kraje.
Po ukon ení projektu p edloží p íjemce podpory záv re nou zprávu, ve které uvede vlastní
hodnocení projektu p edevším z hlediska jeho prokazatelných dopad na spln ní cíl rozvojového
programu. Vyú tování a záv re ná zpráva bude podána nejpozd ji do 30 dn po ukon ení projektu
na odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje.

Odbor regionálního rozvoje Krajského ú adu Ústeckého kraje.

Pracovní skupina pro výb r projekt na spole ném jednání hodnotí podané žádosti podle
hodnotících kritérií dle l. 9 a doporu uje Rad Ústeckého kraje žádosti pro p iznání dotace k
projednání. Výsledky hodnocení pracovní skupiny budou zve ejn ny na webu kraje.

Administraci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje zajiš uje odbor regionálního rozvoje
Krajského ú adu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem. Pro realizaci
Programu bude odborem regionálního rozvoje vydána Sm rnice pro žadatele.
Kontakty: pí. Zdenka Opo enská, tel.: 475657561, e-mail: opocenska.z@kr-ustecky.cz
Ing. Josef Svoboda, tel.: 475657510, e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz

P íloha . 27 k usnesení . 38/10Z/2009

Krajský ú ad
íslo Kraje:
íslo Obce:

íslo smlouvy
íslo smlouvy

SMLOUVA
o spole ném postupu p i zadání ve ejné zakázky
na výb r zhotovitele stavby „II/254 okružní k ižovatka Teplice u Nemocnice“
I. Smluvní strany

Ústecký kraj
Zastoupený
: Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
: 7089156
I
DI
: CZ7089156
Bankovní spojení
: eská spo itelna a. s.
íslo ú tu
: 882733379/0800
Kontaktní osoby ve v cech technických:
Ing. Ji í Smr ka, vedoucí investi ního odboru KÚ ÚK
Telefon: 475 657 325
Fax:475 200 245
e-mail: smrcka.j@kr-ustecky.cz
Ivana Baierová, investi ní odbor KÚ ÚK
Telefon: 475 657 325
Fax: 475 200 344
e-mail: baierova.i@kr-ustecky.cz
(dále jen „Kraj“)
a
Statutární m sto Teplice
Zastoupené
: Jaroslavem Kuberou, primátorem m sta Teplice
Se sídlem
: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 415 95
I
: 002 66 621
DI
: není plátcem DPH
Bankovní spojení
: Komer ní banka, a.s., pobo ka Teplice
íslo ú tu
: 19-226501/0100
Kontaktní osoba ve v cech technických:
Šárka Marešová, vedoucí odd lení investic a realizací Magistrátu m sta Teplice
Telefon: 417 510 920; 606 885 072
Fax:
e-mail: maresova@teplice.cz
(dále jen „Obec“)
II. Úvod
(1) Oba ú astníci jsou ve ejnými zadavateli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. c)
zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní, (dále jen „Zákon“).
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(2) Oba ú astníci v sou asné dob p ipravují realizaci stavby „II/254 okružní k ižovatka
Teplice u Nemocnice“. P i provád ní uvedené stavby bude dot en majetek, který je ve
výlu ném vlastnictví Kraje, jakož i majetek, který je ve výlu ném vlastnictví Obce a t etích
osob.
(3) V zájmu dosažení maximální ú elnosti, efektivnosti a hospodárnosti p i p íprav a
realizaci stavby uvedené v odst. 2 se ú astníci dohodli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 8
Zákona na spole ném postupu p i zadání ve ejné zakázky, jejímž cílem bude výb r
jediného zhotovitele stavby uvedené v odst. 2. K dosažení tohoto ú elu uzavírají tuto
smlouvu, která upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti, jakož i vztahy k t etím
osobám a sou asn stanoví zp sob jednání jménem ú astník smlouvy.
(4) Osobou oprávn nou jednat jménem ú astník , a to zp sobem stanoveným zákonem .
129/2000 Sb., o krajích, ve zn ní pozd jších p edpis je Kraj.
(5) O obstarávání spole ných v cí dle této smlouvy rozhoduje Kraj, nestanoví-li tato smlouva
výslovn jinak.
(6) Majetkem t etích osob ve smyslu odst. 2 se rozumí:
SO 07
SO 08
SO 09

Ochrana slaboproudých kabel
P eložka vodovodu
Rekonstrukce stávajícího parovodu

Provedení p eložek dot ených vedení, pop . provedení nezbytných opat ení na majetku
t etích osob projedná se t etími osobami (vlastníky dot ených staveb) a pop . zajistí jejich
provedení, vždy ve smyslu platných právních p edpis , Kraj. Náklady pot ebné na
realizaci p eložek, pop . provedení pot ebných opat ení hradí Kraj, Obec je však povinna
Kraji nahradit 50% takto vynaložených náklad , a to na základ jejich vyú tování
doru eného Obci. P íslušný ú etní doklad vystavený Krajem bude doložen fakturou
zhotovitele. Lh ta splatnosti se sjednává na 15 dn od jeho doru ení Obci.
III. Výchozí údaje
(1) P edm tem budoucí ve ejné zakázky bude stavba „II/254 okružní k ižovatka Teplice u
Nemocnice“ (dále jen Dílo). Specifikace Díla vyplývá z projektové dokumentace DSP zak.
. 1737/P z 12/2007, zpracované firmou Bá ské projekty Teplice a. s..
(2) Dílo se skládá ze dvou samostatných ástí, z nichž :
§

§

ást I. vymezená stavebními objekty:
SO 01.1 Okružní k ižovatka
SO 02 Odvodn ní – p ípojky
SO 10 Odvodn ní – ad
SO 07 Ochrana slaboproudých kabel
SO 08 P eložka vodovodu
SO 09 Rekonstrukce stávajícího parovodu
se týká výlu n majetku Kraje a majetku t etích osob
ást II. vymezená stavebními objekty :
SO 01.2 Chodníky
SO 01.3 Sadové úpravy
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SO 04
SO 05
SO 06
se týká výlu

P eložka trolejového vedení
Ve ejné osv tlení
P eložka kabel ve ejného osv tlení
n majetku Obce.

(3) P edpokládaná hodnota p edm tu ve ejné zakázky iní 25.356.184,00 K bez DPH.
Ve ejná zakázka bude zadána formou užšího ízení, a to s omezením po tu zájemc pro
ú ast v užším ízení na p t zájemc , ve smyslu § 21 odst. 1 písm. b) a podle ustanovení
§ 28 Zákona.
(4) Jednotlivé innosti budou ú astníky vykonávány bezplatn , tedy bez jakýchkoli nárok na
protipln ní ú astníka vykonávajícího ur ité innosti dle této smlouvy v i druhému
ú astníkovi. Náklady, které vzniknou tomu kterému ú astníkovi v d sledku pln ní jeho
povinností nebo využívání jeho práv z této smlouvy, nese tento ú astník.
(5) Ú astníci se zavazují poskytnout si bezplatn jakoukoli sou innost, spo ívající zejména
v p edložení pot ebných dokument nebo p ijetí pot ebných rozhodnutí, pot ebnou pro
napln ní ú elu této smlouvy, a to bezodkladn po výzv druhého ú astníka.
IV. P edm t pln ní
(1) Oba ú astníci se zavazují spolupracovat na výb ru zájemc z ad dodavatel , kte í ádn
prokázali spln ní kvalifika ních p edpoklad na základ oznámení dle § 28 Zákona.
Vybraným zájemc m bude zaslána písemná výzva k podání nabídky. K hodnocení
doru ených žádostí bude Krajem jmenována komise pro posouzení kvalifikace skládající
se z 5 len , z toho Kraj je oprávn n a povinen nominovat 3, Obec 2 leny. Každý
z ú astník navrhne sou asn i stejný po et náhradník . Po vyhodnocení žádostí bude
ze všech žádostí, spl ujících požadovaná kvalifika ní kritéria, vybráno 5 dodavatel , na
základ objektivních kritérií dle § 61 odst. 4 Zákona, a to náhodným výb rem
provedeným losem za ú asti notá e, kte í budou vyzváni k podání vlastní nabídky.
(2) Kvalifika ní dokumentace bude obsahovat kvalifika ní p edpoklady, které musí zájemci o
ú ast v užším ízení spl ovat:
a) Základní kvalifika ní p edpoklady:
§ budou prokazovány zp sobem uvedeným v § 53 odst. 2 zákona:
- dle § 53 odst. 1 písmeno a) a b) zákona s tím, že zájemce doloží výpis
z evidence rejst íku trest len statutárního orgánu zájemce;
- dle § 53 odst. 1 písmeno f) zákona potvrzení p íslušného finan ního ú adu a
ve vztahu ke spot ební dani estného prohlášení;
- dle § 53 odst. 1 písmeno h) zákona potvrzení p íslušného orgánu i instituce;
- dle § 53 odst. 1 písmena c) až e) a g) a i) zákona zájemce doloží estným
prohlášením;
b) Profesní kvalifika ní p edpoklady:
§ dle § 54 písm. a) a b) Zákona, s tím, že prokázání písmene a) zájemce doloží
výpisem z obchodního rejst íku i jiné evidence, má – li v ní být zapsán podle
zvláštních p edpis , prokázání písmene b) zájemce doloží p edložením dokladu
o oprávn ní k podnikání podle zvláštních právních p edpis
v rozsahu
odpovídajícím p edm tu ve ejné zakázky, zejména doklad prokazující p íslušné
živnostenské oprávn ní i licenci;
§ dle § 54 písmene d) Zákona s tím, že zájemce doloží osv d ení o vzd lání a
odborné kvalifikaci minimáln 1 osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160
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odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném zn ní) odpov dné za
vedení realizace p íslušných stavebních prací, a to doložením osv d ení
autorizovaného technika nebo inženýra nebo stavitele v oboru dopravní stavby,
vydaného KAIT podle zákona . 360/1992 Sb. v platném zn ní.
c) Ekonomické a finan ní kvalifika ní p edpoklady:
§ dle § 55 odst. 1 písm. a) a c) Zákona, s tím že k prokázání písmene a) zájemce
doloží doklad o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou dodavatelem t etí
osob (platná pojistná smlouva nebo platný pojistný certifikát) ve výši min. 10 mil.
K ;
§ dle § 55 odst. 1 písmene c) Zákona s tím, že zájemce doloží formou estného
prohlášení výši obratu v oblasti stavebních prací za každé z p edcházejících t í
ú etních období, s tím že obrat za každé z p edcházejících ú etních období
v oblasti stavebních prací bude minimáln ve výši 50 mil. K bez DPH.
d) Technické kvalifika ní p edpoklady:
§ dle § 56 odst. 3 písm. a) Zákona s tím, že zájemce uvede seznam nejmén t í
realizovaných zakázek v posledních 5 letech (2/2005 – 2/2010), a to pouze
v objemu každé vyšším jak 10 mil. K bez DPH, se zam ením na stavby
pozemních komunikací, a jako p ílohu seznamu osv d ení objednatel o pln ní
všech v seznamu uvedených zakázek;
§ dle § 56 odst. 4 Zákona s tím, že zájemce p edloží certifikát systému ízení
jakosti vydaný podle eských technických norem akreditovanou osobou.
Zájemce doloží platný certifikát ady SN EN ISO 9000 pro oblast innosti
zahrnující provád ní staveb pozemních komunikací.
§ dle § 56 odst. 3 písm. d) a odst. 5) Zákona s tím, že zájemce doloží opat ení v
oblasti ízení z hlediska ochrany životního prost edí p edložením certifikátu
ízení z hlediska ochrany životního prost edí vydaného podle eských
technických norem akreditovanou osobou. Zájemce doloží platný certifikát ady
SN EN ISO 14000 pro oblast innosti zahrnující provád ní staveb pozemních
komunikací.
(3) Kraj se zavazuje ve prosp ch sv j i Obce zajiš ovat veškeré právní úkony p edpokládané
Zákonem ve vztahu k t etím osobám, zejména zpracovat návrh kvalifika ní i zadávací
dokumentace, uve ejn ní oznámení o zahájení zadávacího ízení v IS VZ US, zaslání
výzvy vybraným zájemc m, poskytnutí zadávací dokumentace, poskytování dodate ných
informací, umožn ní prohlídky místa pln ní, zaslání písemného sd lení o vylou ení
zájemce i uchaze e, odeslání rozhodnutí o výb ru nejvhodn jší nabídky, zaslání
informace o uzav ení smlouvy, oznámení p ípadného zrušení zadávacího ízení, jakož i
vést veškerou dokumentaci ve ejné zakázky požadovanou Zákonem.
(4) Zadávací dokumentace bude obsahovat, krom náležitostí nutných k platnému zadání
ve ejné zakázky, i podmínku, že vybraný uchaze je povinen uzav ít s každým
z ú astník samostatnou smlouvu o dílo, jejichž návrhy musí být sou ástí nabídky.
P edm tem každé samostatné smlouvy o dílo bude konkrétní ást díla ur ená dle
projektové dokumentace citované v l. III odst. 1.2 p i emž p edm ty d l z obou smluv
budou ve svém souhrnu p edstavovat kompletní Dílo. Ú astníkem smluv o dílo na stran
zhotovitele bude v obou p ípadech vybraný uchaze , na stran objednatele bude
v p ípad ásti I. díla týkajícího se majetku Kraje a majetku t etích osob Kraj, ve druhém
p ípad pro ást II. díla Obec.
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(5) Návrh zadávací dokumentace bude vycházet z následujících zásad, p i emž základním
hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky:
a) díl í hodnotící kriteria pro hodnocení nabídek a jejich váha :

Hodnotící kritérium

Nabídková cena

Váha kritéria
v celkovém
hodnocení
65 %

Název sub-kritéria
Bude hodnocena cena za celý
p edm t ve ejné zakázky a není
vymezováno do sub-kritérií.
Smluvní
pokuta
pi
prodlení
Zhotovitele s ádným provedením a
p edáním
Díla
uvedeným
v Harmonogramu Díla v K za každý
den prodlení, nejmén však ve vši 0,1
% z celkové ceny díla v etn DPH

Smluvní pokuty

Záruky na celé dílo

25 %

10 %

Díl í váha
subkritéria

Smluvní
pokuta
pi
prodlení
Zhotovitele se spln ním dodate né
lh ty poskytnuté Objednatelem nebo
dohodnuté Smluvními stranami pro
odstran ní vad zjišt ných p i p edání
a p evzetí Díla nebo jeho ásti nebo
v pr b hu záru ní doby, v K za
každý den prodlení, nejmén však ve
výši 1 000 K
V m sících, nejmén však 36 m síc
a nejvýše 72 m síc

75 %

25 %

Podrobnosti o metod a zp sobu hodnocení jednotlivých díl ích hodnotících kritérií
budou uvedeny ve vlastní zadávací dokumentaci.
Návrh zadávací dokumentace je Kraj povinen p edložit Obci k vyjád ení. Obec je povinna
se k návrhu vyjád it ve lh t 10 pracovních dn od jeho p edložení.
(6) K hodnocení doru ených nabídek bude Krajem jmenována hodnotící komise skládající
se ze 7 len , z toho Kraj je oprávn n a povinen nominovat 3, Obec 2 leny, jednoho
zástupce KHK a jednoho zástupce SÚS ÚK. Každý z ú astník navrhne sou asn i
stejný po et náhradník . Alespo jeden navržený len komise z len jmenovaných
každým z ú astník musí mít p íslušnou odbornost ve vztahu k p edm tu ve ejné
zakázky; totéž platí i pro jejich náhradníky. Hodnotící komise bude sou asn plnit i funkci
komise pro otevírání obálek s nabídkami.
(7) S výsledkem hodnocení hodnotící komise je Kraj povinen bezodkladn seznámit Obec.
Obec je povinna se k výsledk m hodnocení vyjád it ve lh t 5 dn od jejich doru ení.
V p ípad souhlasu Obce s výsledky hodnocení rozhodne Kraj o výb ru nejvhodn jší
nabídky podle t chto výsledk . Pokud Obec s p edloženým hodnocením souhlasit
nebude, je povinna sd lit Kraji podrobné d vody svého nesouhlasu a sou asn
navrhnout další postup, a to:
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a) nové posouzení a hodnocení v p ípad , že hodnotící komise porušila postup
stanovený Zákonem; pro nové posouzení a hodnocení nabídek bude ustavena
nová hodnotící komise podle odst. 6, p i emž platí, že do nové hodnotící komise
nesmí být jmenován žádný len nebo náhradník komise p vodní; nebo
b) zrušení zadávacího ízení, jsou-li napln ny d vody požadované ustanovením §
84 Zákona.
V p ípad , že d vody nesouhlasu budou spo ívat v porušení zákona nebo podmínek
stanovených zadávací dokumentací je Kraj povinen akceptovat návrh (pokyn) Obce.
Pokud budou d vody nesouhlasu jiné, je o dalším postupu oprávn n rozhodnout Kraj.
(8) Budou-li po odeslání oznámení o výb ru nejvhodn jší nabídky Kraji doru eny námitky
n kterého z uchaze je Kraj povinen tyto námitky sd lit Obci nejpozd ji do dvou dn od
jejich obdržení. Odeslání námitek bude neprodlen e-mailem oznámeno Obci na adresu:
maresova@teplice.cz. Obec je povinna se k námitkám písemn vyjád it a vyjád ení
doru it Kraji do t í dn od jejich doru ení. Písemné sd lení o tom, zda se námitkám
vyhovuje i nikoli zašle uchaze i, který námitky podal, Kraj.
(9) Oba ú astníci budou rozhodnutím Kraje o výb ru nejvhodn jší nabídky vázáni a jsou
povinni s vybraným uchaze em uzav ít odpovídající smlouvu ve lh tách stanovených
Zákonem.
V. Doba pln ní
Oznámení o zakázce k uve ejn ní v Informa ním systému ve ejných zakázek,
uve ej ovacím subsystému bude Krajem, dle l. IV odst. 1, odesláno nejpozd ji do
15. 1. 2010. Písemná výzva k podání nabídky bude Krajem dodavatel m vybraným
zp sobem dle l. IV odst. 1 odeslána nejpozd ji do 1. 3. 2010. Oba ú astníci se zavazují
vyvinout veškerou snahu k tomu, aby smlouvy s uchaze em vybraným v p edm tném užším
ízení mohly být uzav eny na základ jeho ádného vyhodnocení nejpozd ji do 31. 5. 2010.
VI. Informa ní povinnost
Každý z ú astník je povinen bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do t í dn , informovat
druhého ú astníka o jakýchkoli skute nostech, které mají nebo mohou mít vliv na zadání
ve ejné zakázky. Informaci je možno u init jakýmkoli prokazatelným zp sobem, zejména
písemn nebo elektronicky.
VII. Ostatní a záv re ná ustanovení
(1) Za p ípadné škody vzniklé t etím osobám inností jednoho z ú astník na základ této
smlouvy a v souvislosti s ní ru í oba ú astníci spole n a nerozdíln , a to rovným dílem.
Mezi sebou se ú astníci vypo ádají podle míry zavin ní.
(2) M nit a dopl ovat tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatk po dohod
obou smluvních stran.
(3) Právní vztahy touto smlouvou výslovn neupravené se ídí platnou právní úpravou.
(4) Smlouva se uzavírá na dobu ur itou s platností a ú inností ode dne jejího podpisu ob ma
ú astníky do dne platného ukon ení ve ejné zakázky specifikované v l. III odst. 1, tedy
do dne platného uzav ení smluv o dílo nebo dne platného zrušení ve ejné zakázky.
(5) Zajišt ní postupu a zp sobu spolupráce p i realizaci stavby „II/254 okružní k ižovatka
Teplice u Nemocnice“ mezi jednotlivými smluvními stranami bude ešeno samostatnou
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dohodou. Na základ geodetického zam ení dokon ené stavby provedou smluvní
strany majetkové vypo ádání dot ených pozemk tak, aby vlastník p íslušné ásti stavby
byl i vlastníkem stavbou zastav ného pozemku (sjednocení vlastnictví stavby a
p íslušného zastav ného pozemku).
(6) Kraj tímto potvrzuje, že uzav ení této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje . ………………… ze dne ……………….
(7) Obec tímto potvrzuje, že uzav ení této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
statutárního m sta Teplice . ………………… ze dne ……………….
(8) Tato smlouva je vyhotovena ve ty ech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Teplicích dne :

…………………………….
Statutární m sto Teplice
Jaroslav Kubera
primátor m sta Teplice

V Ústí nad Labem dne :

………………………………..
Ústecký kraj
Jana Va hová
hejtmanka Ústeckého kraje
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P íloha . 28 k usnesení . 39/10Z/2009

Krajský ú ad
íslo Kraje:
íslo Obce:

íslo smlouvy
íslo smlouvy

SMLOUVA
o spole ném postupu p i zadání ve ejné zakázky na výb r zhotovitele stavby
„Okružní k ižovatky Petrovická II/528 Ústí nad Labem“

I. Smluvní strany
Kraj:
Ústecký kraj
Zastoupený:
Sídlo:
Ve v cech technických :
I :
DI :
Bankovní spojení:
íslo ú tu:

Janou Va hovou – hejtmankou Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing.Ladislav Slaví ek , odbor INV KÚ ÚK
70892156
CZ70892156
eská spo itelna a.s.
882733379/0800
a

Obec:
Statutární m sto Ústí nad Labem
Zastoupené:
Mgr. Janem Kubatou, primátorem m sta
Sídlo:
Velká Hradební 2336/8, 401 23 Ústí nad Labem
Ve v cech technických:
I :
00081531
DI :
CZ00081531
Bankovní spojení:
íslo ú tu:

II. Úvod
(1) Oba ú astníci jsou ve ejnými zadavateli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. c)
zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen „Zákon“).
(2) Oba ú astníci v sou asné dob p ipravují realizaci stavby „Okružní k ižovatky
Petrovická II/528 (Ústí nad Labem)“. Stavba zahrnuje vybudování dvou okružních
k ižovatek a to „Okružní k ižovatka II/528 (Petrovická)-Široká“ a „Okružní k ižovatka
II/528 (Petrovická)-Nové Skorotice“. P i provád ní uvedené stavby bude dot en majetek,
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který je ve výlu ném vlastnictví Kraje, jakož i majetek, který je ve výlu ném vlastnictví
Obce a t etích osob.
(3) V zájmu dosažení maximální ú elnosti, efektivnosti a hospodárnosti p i p íprav a
realizaci stavby uvedené v odst. 2 se ú astníci dohodli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 8
Zákona na spole ném postupu p i zadání ve ejné zakázky, jejímž cílem bude výb r
jediného zhotovitele stavby uvedené v odst. 2. K dosažení tohoto ú elu uzavírají tuto
smlouvu, která upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti, jakož i vztahy k t etím
osobám a sou asn stanoví zp sob jednání jménem ú astník smlouvy.
(4) Osobou oprávn nou jednat jménem ú astník , a to zp sobem stanoveným zákonem .
129/2000 Sb., o krajích, ve zn ní pozd jších p edpis je Ústecký kraj.
(5) O obstarávání spole ných v cí dle této smlouvy rozhoduje Kraj, nestanoví-li tato smlouva
výslovn jinak.
(6) Majetkem t etích osob ve smyslu odst. 2 se rozumí:
P eložka VN 22 kV
a.s. s Krajem)

EZ Distribuce v OK II/528-Široká (dle Smlouvy

EZ Distribuce

Provedení p eložek dot ených vedení, pop . provedení nezbytných opat ení na majetku
t etích osob projedná se t etími osobami (vlastníky dot ených staveb) a pop . zajistí jejich
provedení, vždy ve smyslu platných právních p edpis Kraj. Náklady pot ebné na
realizaci p eložek, pop . provedení pot ebných opat ení hradí Kraj, obec je však povinna
Kraji nahradit 50 % takto vynaložených náklad , a to na základ jejich vyú tování
doru eného Obci. P íslušný ú etní doklad vystavený Krajem bude doložen fakturou
zhotovitele. Lh ta splatnosti se sjednává na 15 dn od jeho doru ení Obci.

III. Výchozí údaje
(1) P edm tem budoucí ve ejné zakázky bude stavba „Okružní k ižovatky Petrovická
II/528 (Ústí nad Labem)“ (dále jen „Dílo“). Specifikace díla vyplývá z projektové
dokumentace „II/528 (Petrovická)-Široká“ a „II/528 (Petrovická)-Nové Skorotice“
zpracované v 04/2008 pod .smlouvy 08-079.240 obchodní firmou SUDOP Praha a.s.
(2) Dílo se skládá ze dvou samostatných okružních k ižovatek, z nichž :
OK II/528-Široká vymezená stavebními objekty:
-

SO 101 komunikace (silnice II/528)
p eložka vedení 22 kV EZ Distribuce

se týká výlu n majetku Kraje a majetku t etích osob;
-

SO 101 komunikace (místní komunikace)
SO 401 ve ejné osv tlení
SO 701 protihluková st na

se týká výlu n majetku Obce.
OK II/528-Nové Skorotice vymezená stavebními objekty:
-

SO 111 komunikace (silnice II/528)

se týká výlu n majetku Kraje
-

SO 111 komunikace (místní komunikace)
SO 112 p íjezd Nové Skorotice
SO 411 ve ejné osv tlení
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se týká výlu n majetku Obce.

(3) P edpokládaná hodnota ve ejné zakázky iní 11.127.434,00 K bez DPH Ve ejná
zakázka bude zadána formou zjednodušeného podlimitního ízení ve smyslu ustanovení
§ 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. b) a § 38 Zákona.
(4) Jednotlivé innosti budou ú astníky vykonávány bezplatn , tedy bez jakýchkoli nárok na
protipln ní ú astníka vykonávajícího ur ité innosti dle této smlouvy v i druhému
ú astníkovi. Náklady, které vzniknou tomu kterému ú astníkovi v d sledku pln ní jeho
povinností nebo využívání jeho práv z této smlouvy, nese tento ú astník.
(5) Ú astníci se zavazují poskytnout si bezplatn jakoukoli sou innost, spo ívající zejména
v p edložení pot ebných dokument nebo p ijetí pot ebných rozhodnutí, pot ebnou pro
napln ní ú elu této smlouvy, a to bezodkladn po výzv druhého ú astníka.

IV. P edm t pln ní
(1) Oba ú astníci se zavazují spolupracovat na ur ení okruhu nejmén p ti dodavatel ,
kterým bude zaslána písemná výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Návrh
okruhu dodavatel p edloží Kraj a Obec je povinna tento projednat nejpozd ji do 5
pracovních dn od p edložení návrhu. Pokud nebude návrh v uvedeném termínu
schválen je každý z ú astník oprávn n navrhnout nejpozd ji do 7 pracovních dn od
uplynutí uvedené lh ty po t ech dodavatelích. Takto vybraným dodavatel m bude
zaslána výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace.
(2) Uchaze i, kte í podají nabídku, musí spl ovat:
a) Základní kvalifika ní p edpoklady:
- dle § 53 odst. 1 písmene a) a b) Zákona s tím, že uchaze doloží výpis
z evidence Rejst íku trest ;
- dle § 53 odst. 1 písmene c), d), e) f), g), h), i) Zákona uchaze doloží estným
prohlášením.
b) Profesní kvalifika ní p edpoklady:
- dle § 54 písmene a) Zákona s tím, že uchaze doloží výpis z obchodního rejst íku
i jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních p edpis ;
- dle § 54 písmene b) Zákona s tím, že uchaze doloží doklad o oprávn ní
k podnikání podle zvláštních právních p edpis
v rozsahu odpovídajícím
p edm tu ve ejné zakázky, zejména doklad prokazující p íslušná živnostenská
oprávn ní i licence.
c) Ekonomické a finan ní kvalifika ní p edpoklady:
- dle § 55 odst. 1 písmene a) Zákona s tím, že uchaze doloží doklad o pojišt ní
odpov dnosti za škodu zp sobenou dodavatelem t etí osob ve výši min. 5 mil.
K ;
- dle § 55 odst. 1 písmene c) Zákona s tím, že uchaze doloží estné prohlášení
o výši obratu ze stavební innosti za každé z p edcházejících t í ú etních
období s tím, že obrat za každé z p edcházejících ú etních období v oblasti
stavebních prací bude minimáln ve výši 30 mil. K bez DPH.
d) Technické kvalifika ní p edpoklady:
- dle § 56 odst. 3 písmeno a) Zákona s tím, že uchaze uvede seznam
realizovaných zakázek v posledních 5 letech, a to pouze v objemu vyšším jak 10
mil. K bez DPH se zam ením na stavby pozemních komunikací, a nejmén 3
osv d ení objednatel o ádném pln ní t chto zakázek
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) Zákona s tím, že uchaze doloží osv d ení o
vzd lání a odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1
zákona . 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném zn ní) odpov dných za
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vedení realizace p íslušných stavebních prací, a to doložením osv d ení
autorizovaného technika nebo inženýra nebo stavitele v oboru dopravní stavby,
vydaného KAIT podle zákona . 360/1992 Sb.v platném zn ní.
(3) Kraj se zavazuje ve prosp ch sv j i Obce zajiš ovat veškeré právní úkony p edpokládané
zákonem ve vztahu k t etím osobám, zejména zpracovat návrh zadávací dokumentace,
zaslání výzvy ur eným dodavatel m, uve ejn ní výzvy, poskytnutí zadávací
dokumentace zájemc m , poskytování dodate ných informací, umožn ní prohlídky místa
pn ní, zaslání písemného sd lení o vylou ení uchaze e, odeslání oznámení o výb ru
nejvhodn jší nabídky, zaslání informace o uzav ení smlouvy, oznámení p ípadného
zrušení zadávacího ízení, jakož i vést veškerou dokumentaci ve ejné zakázky
požadovanou zákonem.
(4) Zadávací dokumentace bude obsahovat, krom náležitostí nutných k platnému zadání
ve ejné zakázky, i podmínku, že vybraný uchaze je povinen uzav ít s každým
z ú astník samostatnou smlouvu o dílo, jejichž návrhy musí být sou ástí nabídky.
P edm tem každé samostatné smlouvy o dílo bude konkrétní ást díla ur ená dle
projektové dokumentace citované v l. III odst. 1,2 p i emž p edm ty d l z obou smluv
budou ve svém souhrnu p edstavovat kompletní Dílo. Ú astníkem smluv o dílo na stran
zhotovitele bude v obou p ípadech vybraný uchaze , na stran objednatele bude
ásti díla týkajícího se majetku Kraje a majetku t etích osob Kraj, v p ípad
v p ípad
ástí díla týkající se majetku Obce je ú astníkem Obec.
(5) Návrh zadávací dokumentace bude vycházet z následujících zásad, p i emž základním
hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky:
a) termín pln ní: termín pln ní je p edm tem nabídky
b) díl
-

í hodnotící kriteria a jejich váhy pro hodnocení nabídek :
celková nabídková cena v K
termín pln ní v týdnech
délka poskytované záruky v m sících, nejvýše však 60 m síc
výše smluvní pokuty p i nespln ní termínu v K /den, nejmén
však ve výši 0,1 % z celkové nabídkové ceny v etn DPH

85 %
5%
3%
7%

Návrh zadávací dokumentace je Kraj povinen p edložit Obci k vyjád ení. Obec je povinna
se k návrhu vyjád it ve lh t 10 pracovních dn od jeho p edložení.
(6) K hodnocení ve ejné zakázky bude Krajem jmenována hodnotící komise skládající se ze
7 len , z toho Kraj je oprávn n a povinen nominovat 3, Obec 3 leny, 1 lena jmenuje
KHK. Každý z ú astník navrhne sou asn i stejný po et náhradník . Alespo jeden
navržený len komise z len jmenovaných každým z ú astník musí mít p íslušnou
odbornost ve vztahu k p edm tu ve ejné zakázky; totéž platí i pro jejich náhradníky.
Hodnotící komise bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami podle
ustanovení § 71 odst. 3 Zákona a bude pov ena i posuzováním kvalifikace uchaze
podle § 59 odst. 3 Zákona.
(7) S výsledkem hodnocení hodnotící komise je Kraj povinen bezodkladn seznámit Obec.
Obec je povinna se k výsledk m hodnocení vyjád it ve lh t 5 dn od jejich doru ení.
V p ípad souhlasu Obce s výsledky hodnocení rozhodne Kraj o výb ru nejvhodn jší
nabídky podle t chto výsledk . Pokud Obec s p edloženým hodnocením souhlasit
nebude, je povinna sd lit Kraji podrobné d vody svého nesouhlasu a sou asn
navrhnout další postup, a to:
a) nové posouzení a hodnocení v p ípad , že hodnotící komise porušila postup
stanovený zákonem; pro nové posouzení a hodnocení nabídek bude ustavena nová
hodnotící komise podle odst. 6, p i emž platí, že do nové hodnotící komise nesmí být
jmenován žádný len nebo náhradník komise p vodní; nebo
b) zrušení zadávacího ízení, jsou-li napln ny d vody požadované ustanovením § 84
Zákona.
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V p ípad , že d vody nesouhlasu budou spo ívat v porušení zákona nebo podmínek
stanovených zadávací dokumentací je Kraj povinen akceptovat návrh (pokyn) Obce.
Pokud budou d vody nesouhlasu jiné, je o dalším postupu oprávn n rozhodnout Kraj.
(8) Budou-li po odeslání oznámení o výb ru nejvhodn jší nabídky Kraji doru eny námitky
n kterého dodavatele je Kraj povinen tyto námitky sd lit Obci nejpozd ji do dvou dn od
jejich obdržení. Odeslání námitek bude neprodlen e-mailem oznámeno Obci na
adresu:...................... Obec je povinna se k námitkám písemn vyjád it a vyjád ení zaslat
Kraji do t í dn od jejich doru ení. Písemné sd lení o tom, zda se námitkám vyhovuje i
nikoli zašle zájemci, který námitky podal, Kraj.
(9) Oba ú astníci budou rozhodnutím Kraje o výb ru nejvhodn jší nabídky vázáni a jsou
povinni s vybraným zájemcem uzav ít odpovídající smlouvu ve lh tách stanovených
zákonem.

V. Doba pln ní

(1) Písemná výzva k podání nabídky bude Krajem dodavatel m vybraným zp sobem dle l.
IV odst. 1 odeslána nejpozd ji do ………... Oba ú astníci se zavazují vyvinout veškerou
snahu k tomu, aby smlouvy s dodavatelem vybraným v p edm tném zjednodušeném
podlimitním ízení mohly být uzav eny na základ jeho ádného vyhodnocení nejpozd ji
do ………….

VI. Informa ní povinnost

(1) Každý z ú astník je povinen bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do t í dn , informovat
druhého ú astníka o jakýchkoli skute nost, které mají nebo mohou mít vliv na zadání
ve ejné zakázky. Informaci je možno u init jakýmkoli prokazatelným zp sobem, zejména
písemn nebo elektronicky.

VII. Ostatní a záv re ná ustanovení

(1) Za p ípadné škody vzniklé t etím osobám inností jednoho z ú astník na základ této
smlouvy a v souvislosti s ní ru í oba ú astníci spole n a nerozdíln , a to rovným dílem.
Mezi sebou se ú astníci vypo ádají podle míry zavin ní.

(2) M nit a dopl ovat tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatk po dohod
obou smluvních stran.

(3) Právní vztahy touto smlouvou výslovn neupravené se ídí platnou právní úpravou.
(4) Smlouva se uzavírá na dobu ur itou s platností a ú inností ode dne jejího podpisu ob ma
ú astníky do dne platného ukon ení ve ejné zakázky specifikované v l. III odst. 1, tedy
do dne platného uzav ení smluv o dílo nebo dne platného zrušení ve ejné zakázky.

(5) Zajišt ní postupu a zp sobu spolupráce p i realizaci stavby „Okružní k ižovatky
Petrovická II/528 (Ústí nad Labem) “ mezi jednotlivými smluvními stranami bude ešeno
samostatnou dohodou. Na základ geodetického zam ení dokon ené stavby provedou
smluvní strany majetkové vypo ádání dot ených pozemk tak, aby vlastník p íslušné
ásti stavby byl i vlastníkem stavbou zastav ného pozemku (sjednocení vlastnictví
stavby a p íslušného zastav ného pozemku).
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(6) Kraj tímto potvrzuje, že uzav ení této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje . ………………… ze dne ……………….

(7) Obec tímto potvrzuje, že uzav ení této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
obce ………..

. ………………… ze dne ……………….

(8) Tato smlouva je vyhotovena ve ty ech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Ústí nad Labem dne :

V Ústí nad Labem dne :

…………………………….
M sto Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kubata
primátor m sta

………………………………..
Ústecký kraj
Jana Va hová
hejtmanka Usteckého kraje
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P íloha . 29 k usnesení . 40/10Z/2009

Krajský ú ad
íslo Kraje: 2186/2009/INV/111/SP
íslo Obce: 209/2009

Dodatek . 1
ke Smlouv
o spole ném postupu p i zadání ve ejné zakázky
na výb r zhotovitele stavby „REKO silnice III/01319 Mstišov“
I. Smluvní strany
Ústecký kraj
Zastoupený
: Janou Va hovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
: 7089156
I
: CZ7089156
DI
Bankovní spojení
: eská spo itelna a. s.
íslo ú tu
: 882733379/0800
Kontaktní osoby ve v cech technických:
Ing. Ji í Smr ka, vedoucí investi ního odboru KÚ ÚK
Telefon: 475 657 325
Fax:475 200 245
e-mail: smrcka.j@kr-ustecky.cz
Ivana Baierová, investi ní odbor KÚ ÚK
Telefon: 475 657 325
Fax: 475 200 344
e-mail: baierova.i@kr-ustecky.cz
(dále jen „Kraj“)
a
M sto Dubí
Zastoupené
: Ing. Petrem Pípalem, starostou m sta
Se sídlem
: Ruská 264, 417 01 Dubí
I
: 00266281
DI
: CZ00266281
Bankovní spojení
: eská spo itelna a. s.
íslo ú tu
: 19-1060455319/0800
Kontaktní osoba ve v cech technických:
Ing.Jaroslav Ni e,vedoucí technického odboru
telefon:417554627
fax:417554655
e-mail: nice@mesto-dubi.cz
Zdenka Mrvová,technický odbor
telefon:417554639
e-mail: mrvova@mesto-dubi.cz
(dále jen „Obec“)

(1) Vzhledem k tomu, že Smlouva o spole ném postupu p i zadání ve ejné zakázky na výb r
zhotovitele stavby „REKO silnice III/01319 Mstišov“ ze dne …….. uzav ená mezi výše
uvedenými stranami (dále jen „Smlouva“) ne eší p ípady, kdy by v pr b hu stavby bylo
nutno provést práce i na majetku t etích osob a zp sob, jak se na tom budou Kraj a Obec
podílet, dohodli se Kraj a Obec na dopln ní následujícího bodu 6 do lánku II. Úvod
Smlouvy takto :
„(6) Pokud se v pr b hu výstavby projeví pot eba provedení p eložek vedení
podzemních sítí, pop . provedení jiných nezbytných opat ení na majetku t etích
osob, projedná to se t etími osobami (vlastníky i správci dot ených staveb) a pop .
zajistí jejich provedení, vždy ve smyslu platných právních p edpis , Kraj. Náklady
pot ebné na realizaci p eložek, pop . provedení pot ebných opat ení, hradí Kraj,
Obec je však povinna Kraji nahradit 50 % takto vynaložených náklad , a to na
základ jejich vyú tování doru eného Obci. P íslušný ú etní doklad vystavený
Krajem bude doložen fakturou zhotovitele. Lh ta splatnosti se sjednává na 15 dn
od jeho doru ení Obci.“
(2) Ostatní ustanovení smlouvy z stávají beze zm ny.
(3) Kraj tímto potvrzuje, že uzav ení tohoto dodatku . 1 ke smlouv bylo schváleno
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . ………………… ze dne ……………2009.
(4) Obec tímto potvrzuje, že uzav ení tohoto dodatku . 1 ke smlouv bylo schváleno
usnesením Zastupitelstva Obce ……….. . ………………… ze dne …………….
(5) Tento dodatek . 1 ke smlouv je vyhotoven ve ty ech stejnopisech, z nichž každý má
platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Dubí dne

V Ústí nad Labem dne

…………………………….
M sto Dubí
Ing. Petr Pípal
starosta m sta Dubí

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

Jméno a p íjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel

Ivana Baierová

INV

Vedoucí odboru

Ing. Ji í Smr ka

VO INV

Michaela Horáková

EK

íslo p íslibu / správce rozpo tu
Právn posouzeno

standardní vzor

P edchozí souhlas

není požadován

Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení .:
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Podpis

VZ/111/INV/2009/SP
ze dne

P íloha . 30 k usnesení . 63/10Z/2009

P íloha . 31 k usnesení . 64/10Z/2009

P íloha . 32 k usnesení .
65/10Z/2009

P íloha . 33 k usnesení . 66/10Z/2009

P íloha . 34 k usnesení . 67/10Z/2009

P íloha . 35 k usnesení . 68/10Z/2009

P íloha . 36 k usnesení . 69/10Z/2009
eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové M sto
za kterou jedná JUDr. Helena Brožovská, editelka Územního pracovišt Ústí nad Labem,
pov ená k podpisu smlouvy dle P íkazu generálního editele . 24/2004, ve zn ní ú inném od
4.11.2009
I : 69797111
(dále jen „p evodce“)
a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 48, PS 401 00 Ústí nad Labem
za který jedná Jana Va hová, hejtmanka Ústeckého kraje
I : 70892156
(dále jen „ nabyvatel“)

uzavírají podle § 22 zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon . 219/2000 Sb.“) a § 51 a
násl. zákona . 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „ob anský
zákoník“) tuto
SMLOUVU
O
BEZÚPLATNÉM P EVODU NEMOVITOSTÍ
. 201/2009

1.

l. I.
eská republika je vlastníkem t chto nemovitostí:

Pozemky
- parcela
- parcela
- parcela
- parcela

. 286/2, ostatní plocha, ostatní komunikace
. 1622/6, ostatní plocha, silnice
. 2780/5, ostatní plocha, jiná plocha
. 3039/1, ostatní plocha, silnice

zapsané na listu vlastnictví . 60000, pro katastrální území Kada , obec Kada v katastru
nemovitostí vedeném u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Chomutov.
Pozemek
- parcela . 270/4, ostatní plocha, ostatní komunikace
zapsaný na listu vlastnictví . 60000, pro katastrální území Ra etice, obec Ra etice v katastru
nemovitostí vedeném u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Chomutov.
2. Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je na základ Ohlášení ze dne 9.11.2009
p íslušný s uvedenými nemovitostmi hospoda it ve smyslu § 11 odst. 2 zákona . 219/2000
Sb.
l. II.
1. P evodce touto smlouvou bezúplatn p evádí nabyvateli pozemek parcela . 286/8 ostatní
plocha, ostatní komunikace o vým e 6 m2 v k.ú. Kada , odd lený z pozemku parcela . 286/2
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kada a pozemky parcela . 2780/9 ostatní plocha,

2.

3.
4.

5.
6.

jiná plocha o vým e 32 m2 v k.ú. Kada a parcela . 2780/10 ostatní plocha, jiná plocha o
vým e 11 m2 v k.ú. Kada , odd lené z pozemku parcela . 2780/5 ostatní plocha, jiná plocha
v k.ú. Kada . Vše odd leno na základ Geometrického plánu . 1983-40/2008, vyhotoveném
spole ností Krušnohorská investorská, a.s., Divize GEODÉZIE, Dukelská 1905, 434 01 Most,
I : 25004077. S rozd lením vyslovil souhlas místn p íslušný stavební ú ad M stského ú adu
Kada . Výše uvedený geometrický plán je nedílnou sou ástí této smlouvy.
P evodce dále touto smlouvou p evádí nabyvateli pozemek parcela . 1622/6 ostatní plocha,
silnice o vým e 7 m2 v k.ú. Kada , vzniklý slou ením pozemku parcela . 1622/6, ostatní
plocha, silnice a ásti pozemku parcela . 3039/1 ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. Kada na
základ Geometrického plánu . 1982-45/2008, vyhotoveném spole ností Krušnohorská
investorská, a.s., Divize GEODÉZIE, Dukelská 1905, 434 01 Most, I : 25004077.
S rozd lením vyslovil souhlas místn p íslušný stavební ú ad M stského ú adu Kada . Výše
uvedený geometrický plán je nedílnou sou ástí této smlouvy.
P evodce dále touto smlouvou p evádí nabyvateli pozemek parcela . 270/4 ostatní plocha,
silnice v k.ú. Ra etice uvedený v l. I, odst. 1 této smlouvy.
Nemovitosti se p evádí v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona . 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis . Jedná se o nemovitosti, které budou
trvale dot eny stavbou „Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce v úseku I/13–Kada –
Podbo any-Petrohrad, silnice II/224“ realizovanou z finan ních prost edk z Regionálního
opera ního programu NUTS II Severozápad.
Nabyvatel p evád né nemovitosti do svého vlastnictví p ijímá tak jak stojí a leží dle § 501
ob anského zákoníku.
Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem p evád ných nemovitostí.

l. III.
prohlašují, že jim nejsou známy žádné skute nosti, které by

1. P evodce i nabyvatel shodn
uzav ení této smlouvy bránily.
2. P evodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitostech vázla n jaká omezení,
závazky i právní vady.
3. Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že nabyvatel, jako orgán územní samosprávy,
je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle zákona . 106/1999 Sb., o
svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis . Smluvní strany souhlasn
prohlašují, že žádný údaj v této smlouv , v etn jejích p íloh, není ozna ován za obchodní
tajemství.
4. P evodce bere na v domí, že:
a) nabyvatel je oprávn n, pokud postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu
k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis , poskytovat veškeré informace o této smlouv a
o jiných údajích týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této
smlouv uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i
jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouv , a to i pokud jsou získány od t etích osob, nepodléhají
povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed zneužitím a
zve ejn ním.
l. IV.
Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel.
l. V.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

2. Vlastnické právo k nemovitostem dle této smlouvy p echází dnem právních ú ink vkladu
práva do katastru nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele p echázejí veškerá práva a
povinnosti spojená s vlastnictvím a užíváním nemovitostí.
3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
podá p evodce.
4. Tato smlouva je vyhotovena v p ti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli zm ny a dopl ky této smlouvy jsou možné pouze
v podob oboustrann uzav ených íslovaných dodatk smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn
p ipojují své vlastnoru ní podpisy.

a vážn . Na d kaz toho

7. Nedílnou sou ástí této smlouvy je doložka dle p íslušných ustanovení zákona . 129/2000
Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .
8.

editel odboru Odlou ené pracovišt Chomutov prohlašuje, že tato smlouva odpovídá
platnému právnímu ádu a obsahuje jen údaje, které jsou správné a prov ené, a dále že
tato smlouva je uzavírána jen na základ doklad , které byly shledány jako úplné a
hodnov rné a od vod ují uzav ení této smlouvy, jako nejvhodn jšího naložení s majetkem
státu.

……………………………..

V Ústí nad Labem dne ………………….

…………………………………………
JUDr. Helena Brožovská
editelka Územního pracovišt
Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem

dne ………………….

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

DOLOŽKA

ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení),
ve zn ní pozd jších p edpis
(dále jen „zákon . 129/2000 Sb.“)

Ústecký kraj, ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona . 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních
úkon obsažených ve Smlouv o bezúplatném p evodu nemovitostí . 201/2009, kterou se p evádí
Pozemky
Pozemek parcela . 286/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým e 6 m2 odd lený
z pozemku parcela . 286/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek parcela . 2780/9,
ostatní plocha, jiná plocha o vým e 32 m2 a pozemek parcela . 2780/10, ostatní plocha, jiná
plocha o vým e 11 m2 odd lené z pozemku parcela . 2780/5, ostatní plocha, jiná plocha. Vše na
základ Geometrického plánu . 1983-40/2008, vyhotoveném spole ností Kuršnohorská
investorská, a.s. Divize GEODÉZIE, Dukelská 1905, 434 01 Most, I : 25004077. Pozemek parcela
. 1622/6, ostatní plocha, silnice o vým e 7 m2, vzniklý slou ením pozemku parcela . 1622/6,
ostatní plocha, silnice a ásti pozemku parcela . 3039/1, ostatní plocha, silnice, na základ
Geometrického plánu . 1982-45/2008, hotoveném spole ností Kuršnohorská investorská, a.s.
Divize GEODÉZIE, Dukelská 1905, 434 01 Most, I : 25004077.
zapsané na LV . 60000 pro katastrální území Kada , obec Kada , v katastru nemovitostí u
Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Chomutov
Pozemek parcela . 270/4, ostatní plocha, silnice
zapsaný na LV . 60000 pro katastrální území Ra etice, obec Ra etice, v katastru nemovitostí u
Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Chomutov,
byly ze strany nabyvatele spln ny veškeré zákonem . 129/2000 Sb., i jinými obecn závaznými
právními p edpisy stanovené podmínky ve form p edchozího zve ejn ní, schválení i
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
P edm tná Smlouva o bezúplatném p evodu nemovitostí . 201/2009 ve smyslu § 9 odst. 1
zákona
. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis byla schválena
usnesením . …………………. ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne …………………...

V Ústí nad Labem dne ………………………

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

P íloha . 37 k usnesení . 69/10Z/2009
eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové M sto
za kterou jedná JUDr. Helena Brožovská, editelka Územního pracovišt Ústí nad Labem, pov ená
k podpisu smlouvy dle P íkazu generálního editele . 24/2004, ve zn ní ú inném od 4.11.2009
I : 69797111
(dále jen „p evodce“)
a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 48, PS 401 00 Ústí nad Labem
za který jedná Jana Va hová, hejtmanka Ústeckého kraje
I : 70892156
(dále jen „ nabyvatel“)

uzavírají podle § 22 zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon . 219/2000 Sb.“) a § 51 a násl. zákona
. 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „ob anský zákoník“) tuto

SMLOUVU
O
BEZÚPLATNÉM P EVODU NEMOVITOSTI
. 203/2009
l. I.
1.

eská republika je vlastníkem této nemovitosti:

Pozemek
- parcela . 2780/5, ostatní plocha, jiná plocha
zapsaný na listu vlastnictví . 60000, pro katastrální území Kada , obec Kada v katastru
nemovitostí vedeném u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Chomutov.
2. Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je na základ Ohlášení ze dne 9.11.2009
p íslušný s uvedenou nemovitostí hospoda it ve smyslu § 11 odst. 2 zákona . 219/2000 Sb.
l. II.
1. P evodce touto smlouvou bezúplatn p evádí nemovitost uvedenou v l. I. této smlouvy nabyvateli.
2. Nemovitost se p evádí v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona . 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis . Jedná se o nemovitost, která bude trvale dot ena
stavbou „Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce v úseku I/13–Kada –Podbo any–
Petrohrad, silnice II/224“ realizovanou z finan ních prost edk z Regionálního opera ního programu
NUTS II Severozápad.
3. Nabyvatel p evád nou nemovitost do svého vlastnictví p ijímá tak jak stojí a leží dle § 501
ob anského zákoníku.
4. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem p evád né nemovitosti.

l. III.
1. P evodce i nabyvatel shodn prohlašují, že jim nejsou známy žádné skute nosti, které by uzav ení
této smlouvy bránily.
2. P evodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitosti vázla n jaká omezení, závazky i
právní vady.
3. Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že nabyvatel, jako orgán územní samosprávy, je
povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle zákona . 106/1999 Sb., o
svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis . Smluvní strany souhlasn
prohlašují, že žádný údaj v této smlouv , v etn jejích p íloh, není ozna ován za obchodní
tajemství.
4. P evodce bere na v domí, že:
a) nabyvatel je oprávn n, pokud postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu
k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis , poskytovat veškeré informace o této smlouv a o
jiných údajích týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv
uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouv , a to i pokud jsou získány od t etích osob, nepodléhají
povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed zneužitím a
zve ejn ním.
l. IV.
Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel.
l. V.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
2. Vlastnické právo k nemovitosti dle této smlouvy p echází dnem právních ú ink vkladu práva do
katastru nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele p echázejí veškerá práva a povinnosti spojená
s vlastnictvím a užíváním nemovitosti.
3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá
p evodce.
4. Tato smlouva je vyhotovena v p ti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli zm ny a dopl ky této smlouvy jsou možné pouze
v podob oboustrann uzav ených íslovaných dodatk smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn a vážn . Na d kaz toho p ipojují
své vlastnoru ní podpisy.
7. Nedílnou sou ástí této smlouvy je doložka dle p íslušných ustanovení zákona . 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .
8.

editel odboru Odlou ené pracovišt Chomutov prohlašuje, že tato smlouva odpovídá platnému
právnímu ádu a obsahuje jen údaje, které jsou správné a prov ené, a dále že tato smlouva je
uzavírána jen na základ doklad , které byly shledány jako úplné a hodnov rné a od vod ují
uzav ení této smlouvy, jako nejvhodn jšího naložení s majetkem státu.
……………………………..

V Ústí nad Labem dne ………………….

…………………………………………
JUDr. Helena Brožovská
editelka Územního pracovišt
Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem

dne ………………….

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

DOLOŽKA

ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení),
ve zn ní pozd jších p edpis
(dále jen „zákon . 129/2000 Sb.“)

Ústecký kraj, ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona . 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních
úkon obsažených ve Smlouv o bezúplatném p evodu nemovitosti . 203/2009, kterou se p evádí
Pozemek
Parcela . 2080/5, ostatní plocha, ostatní komunikace
zapsaný na LV . 60000 pro katastrální území Kada , obec Kada , v katastru nemovitostí u
Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Chomutov,
byly ze strany nabyvatele spln ny veškeré zákonem . 129/2000 Sb., i jinými obecn závaznými
právními p edpisy stanovené podmínky ve form p edchozího zve ejn ní, schválení i odsouhlasení,
které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
P edm tná Smlouva o bezúplatném p evodu nemovitosti . 203/2009 ve smyslu § 9 odst. 1 zákona
. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis byla schválena usnesením
. …………………. ze zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje dne …………………...

V Ústí nad Labem dne ………………………

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

