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 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 2. 11. 2011 od 10:15 hodin do 14:20 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/26Z/2011
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1. Antonín Terber (ODS) – předseda komise
2. Ing. Bronislav Schwarz (S.cz)
3. Ing. Josef Nétek (KSČM)
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/26Z/2011
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního
období 2008 - 2012:
1.

Oldřich Bubeníček (KSČM)

2.

Ing. Martin Strakoš (ČSSD)

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/26Z/2011
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 26. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 44 – 1 – 2)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 4/26Z/2011
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. 76/5Z/2009 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 40/8Z/2009 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 53/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 70/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 39/20Z/2010 B Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým
krajem
6. Usnesení č. 103/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 14/21Z/2011 B Změny v rejstříku škol a školských zařízení
8. Usnesení č. 24/21Z/2011 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 25/21Z/2011 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 33/23Z/2011 C Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2011 – rozdělení dotací
11. Usnesení č. 34/23Z/2011 B Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury
dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011 – rozdělení dotací
12. Usnesení č. 37/23Z/2011 B-02 Dotační program prevence kriminality v Ústeckém kraji
2011 – vyhodnocení
13. Usnesení č. 49/23Z/2011 C Vejprty – změny v silniční síti
14. Usnesení č. 55/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 56/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 77/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 78/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 79/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 80/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 81/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 82/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 83/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 84/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 88/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 90/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 91/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 92/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 94/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 95/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 96/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 97/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 98/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
33. Usnesení č. 99/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 102/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
35. Usnesení č. 107/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 113/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 114/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 115/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
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39. Usnesení č. 116/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 117/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
41. Usnesení č. 118/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 119/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
43. Usnesení č. 120/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
44. Usnesení č. 121/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
45. Usnesení č. 122/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
46. Usnesení č. 131/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
47. Usnesení č. 132/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
48. Usnesení č. 140/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
49. Usnesení č. 143/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
50. Usnesení č. 146/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
51. Usnesení č. 147/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
52. Usnesení č. 148/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
53. Usnesení č. 149/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
54. Usnesení č. 150/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
55. Usnesení č. 151/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
56. Usnesení č. 152/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
57. Usnesení č. 153/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
58. Usnesení č. 156/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
59. Usnesení č. 157/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
60. Usnesení č. 21/24Z/2011 B Záměr uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce pro
Ústecký kraj na období od roku 2012 - 2015
61. Usnesení č. 28/24Z/2011 B Dotační program OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost 5.
výzva oblast podpory 1.3 - návrh poskytnutí dotací
62. Usnesení č. 36/24Z/2011 C-02 Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit
zaměřených na podporu rodiny 2012 – vyhlášení
63. Usnesení č. 57/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
64. Usnesení č. 58/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
65. Usnesení č. 59/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
66. Usnesení č. 92/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
67. Usnesení č. 118/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
68. Usnesení č. 135/24Z/2011 D Nakládání s majetkem
69. Usnesení č. 12/25Z/2011 C Balíček legislativních opatření
70. Usnesení č. 16/25Z/2011 B Volba přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem
71. Usnesení č. 18/25Z/2011 C Fond hejtmanky Ústeckého kraje
72. Usnesení č. 74/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 49/15Z/2010 B Nakládání s majetkem na 31.08.2012
2. Usnesení č. 50/15Z/2010 B Nakládání s majetkem na 31.08.2012
3. Usnesení č. 18/21Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.07.2012
4. Usnesení č. 20/21Z/2011 B Nakládání s majetkem na 01.03.2012
5. Usnesení č. 26/21Z/2011 B Nakládání s majetkem na 15.03.2012
6. Usnesení č. 76/23Z/2011 B Nakládání s majetkem na 30.10.2012
7. Usnesení č. 86/23Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.12.2011
8. Usnesení č. 73/24Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.12.2011
9. Usnesení č. 131/24Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.03.2012
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(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/26Z/2011
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 11.8. 2011 do 5.10. 2011.
(Hlasování: 40 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/26Z/2011
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 ÚK.
(Hlasování: 37 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/26Z/2011
Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s každoročním udělováním Ceny hejtmana Ústeckého kraje počínaje rokem 2011.
B)

schvaluje
Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje.

C)

ukládá
Ing. Alešovi Konopáskovi, vedoucímu odboru Kancelář hejtmana a zástupci ředitele KÚ
ÚK, zajistit celý průběh udělování Ceny hejtmana Ústeckého kraje včetně vyhlášení vítězů
a slavnostního předání cen.
Termín: průběžně

(Hlasování: 35 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/26Z/2011
Návrh odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého
kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
poskytnutí odměn členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a komisí Rady Ústeckého
kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/26Z/2011
Poskytnutí finančních darů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření darovací smlouvy s:
1) Nemocnicí Žatec, o.p.s., Husova 2796, 438 01 Žatec, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2) Globe production, s.r.o., Vinohradská 1246/55, 120 00 Praha dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení
(Hlasování: 35 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/26Z/2011
Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s § 36 písm. b), c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu
Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
(Hlasování: 39 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/26Z/2011
Informace o návrhu zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji v roce 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní
péče, který je přílohou materiálu,
2. výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje a záštit představitelů kraje:
a.
b.

z článku IV. odst. 2) spočívající v tom, že dotace je poskytnuta bez vyhlášení
dotačního programu Ústeckého kraje,
z článku VIII. odst. 6) spočívající v tom, že dotace je poskytnuta na úhradu až 100%
nákladů vzniklých obci při zabezpečení ambulantní pohotovostní péče

B) rozhoduje
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. 2012 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 475 000 Kč
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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
IČ: 00266027
ve výši 620 000 Kč
Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 44023 Louny
IČ: 00265209
ve výši 1 525 000 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
6

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 2012 v souladu
s principy zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji od 1. 1. 2010
a za podmínky, že bude Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen rozpočet Ústeckého
kraje pro rok 2012 v dané výši pro oblast zabezpečení ambulantní pohotovostní péče
(Hlasování: 39 – 0 – 4)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/26Z/2011
Fond hejtmanky – informace o uzavřených dodatcích
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1 . zprávu hejtmanky ÚK o uzavřeném dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční
dotace z Fondu hejtmanky ÚK č. 11/SML1318 na projekt s názvem „Vestavba herny
do MŠ, Slavětín“ (příjemce: Městys Slavětín), kterým se mění doba realizace projektu
následovně: od 1.1.2011 do 30.11.2011.
2 . zprávu hejtmanky ÚK o uzavřeném dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace z Fondu hejtmanky ÚK č. 11/SML1327 na projekt s názvem „Divadelní a
naučný podzim 2011“ (příjemce: Město Meziboří), kterým se mění doba realizace
projektu následovně: od 1.1.2011 do 30.11.2011.
3 . zprávu hejtmanky ÚK o uzavřeném dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace z Fondu hejtmanky ÚK č. 11/SML1364 na projekt s názvem „Setkání seniorů
s představiteli města 2011“ (příjemce: Město Meziboří), kterým se mění doba realizace
projektu následovně: od 1.1.2011 do 31.12.2011.
4. zprávu hejtmanky ÚK o uzavřeném dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí investiční
dotace z Fondu hejtmanky ÚK č. 1367/2009 na projekt s názvem „Výstavba hangáru se
zázemím“ (příjemce: Pilotklub Chomutov o.s.), kterým se mění doba realizace projektu
následovně: do 31.12.2011.
(Hlasování: 39 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/26Z/2011
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje, který je přílohou
materiálu:
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1. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Lkáň
IČ: 00832162
sídlo: 411 16 Lkáň
výše dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Dětský den
2. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: MĚSTO KADAŇ
IČ: 00261912
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
výše dotace: 327 760 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce střechy fotbalových šaten v Úhošťanech
3. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: OBEC BOLEBOŘ
IČ: 00261815
sídlo: Boleboř 57, 431 21 Boleboř
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Nákup malotraktoru s přívěsným zařízením
4. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
IČ: 00261891
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
výše dotace: 1 500 000 Kč
název projektu (akce): Modernizace stravovacího provozu Městského ústavu
sociálních služeb v Chomutově
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: Česká atletika, s.r.o.
IČ: 63668157
sídlo: 5. května 9/1323, 140 00 Praha 4 - Nusle
výše dotace: 100 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Sportovní akce pro děti zaměřená na atletiku
6. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
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žadatel: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
IČ: 44555661
sídlo: Za Vozovnou 1, 400 01 Ústí nad Labem-město - Bukov
výše dotace: 26 974 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 70,31%
název projektu (akce): Dovybavení DPS Bukov pomůckami pro stravování pro
nesoběstačné seniory
7. 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 Brozany nad Ohří
IČ: 00263397
sídlo: Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří
výše dotace: 800 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 86,96%
název projektu (akce): Dětské hřiště
8. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: FOTBALOVÝ KLUB JISKRA MODRÁ
IČ: 14867788
sídlo: 407 02 Jílové
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Projektová dokumentace
9. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most
IČ: 00832430
sídlo: Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov
výše dotace: 84 000 Kč
název projektu (akce): Tympány pro soubory ZUŠ Litvínov
10.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: DREAM PRODUCTION MP, s.r.o.
IČ: 25487787
sídlo: Hrnčířská 10/1, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 750 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Masopustní oslavy
11.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: REN czech s.r.o.
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IČ: 28309871
sídlo: Botanická 606/24, 602 00 Brno - Veveří
výše dotace: 400 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 90,91%
název projektu (akce): Internetový vyhledavač zájmových bodů Ústeckého kraje
12.o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: MĚSTO KADAŇ
IČ: 00261912
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
výše dotace: 1 500 000 Kč
název projektu (akce): Kadaň, sídliště D, lokalita u školy – doprava v klidu
13.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: PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
IČ: 00673552
sídlo: Horní Beřkovice 1, 411 85 Horní Beřkovice
výše dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Beřkovický podzim 2011
14.o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Toužetín
IČ: 00556441
sídlo: 439 06 Toužetín
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): 100. výročí narození gen. Ing. Františka Fajtla
15.o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Dobroměřice
IČ: 00831786
sídlo: Dobroměřice 53, 440 01 Dobroměřice
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Sanace a zateplení MŠ
16.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: DAROTHORE a.s.
IČ: 24730963
sídlo: Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 - Strašnice
výše dotace: 90 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Adventní koncert
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17.o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: občanské sdružení Ústečan
IČ: 22833536
sídlo: Mírové náměstí 2442/6, 40001 Ústí nad Labem
výše dotace: 120 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 72,73%
název projektu (akce): Vánoce 2011
18. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: SK Březiny
IČ: 46717161
sídlo: Březiny 194, 405 02 Děčín XXVII
výše dotace: 1 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Rozšíření kapacity zázemí klubu
19. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: DAROTHORE a.s.
IČ: 24730963
sídlo: Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 - Strašnice
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Setkání seniorů z Ústí nad Labem
20. 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: Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení
IČ: 26637260
sídlo: Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň
výše dotace: 1 689 000 Kč
název projektu (akce): Vybudování plaveckého centra pro děti do 6 let v Kadani
21. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Terezín
IČ: 00264474
sídlo: Náměstí ČSA 179, 411 55 Terezín
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Obnova oken
22. 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 Líšťany
IČ: 00831824
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sídlo: Líšťany 100, 440 01 Líšťany
výše dotace: 340 000 Kč
název projektu (akce): Úprava chodníku vyvolaná rekonstrukcí silnice II/229
v Líšťanech
23. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Louny
IČ: 00265209
sídlo: Mírové Nám. 35, 440 23 Louny
výše dotace: 1 690 000 Kč
název projektu (akce): Stavební úpravy ZŠ 28. října na MŠ včetně vybavení tříd
24. 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: DAROTHORE a.s.
IČ: 24730963
sídlo: Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 - Strašnice
výše dotace: 120 000 Kč
název projektu (akce): Děti v ZOO
25. 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. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČ: 00078930
sídlo: Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf
výše dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Autobusové svozy do MDV v sezóně 2011/2012
26. 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. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky:
žadatel: Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková
organizace
IČ: 44555491
sídlo: Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Šatní skříně
27. 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: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libkovicích pod Řípem
IČ: 46769978
sídlo: Libkovice pod Řípem 73, 413 01 Libkovice pod Řípem
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výše dotace: 1 400 000 Kč
název projektu (akce): 2. Etapa opravy fary – vnitřní prostory
(Hlasování: 35 – 0 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/26Z/2011
Fond hejtmanky Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/25Z//2011 ze dne 7. 9. 2011, a to jeho část
č. 3:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání rozhodlo:
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: Městys PERUC
IČ: 00265331
sídlo: Oldřichova 49, 439 07 Peruc
výše dotace: 169 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Výměna podlahové krytiny na chodbách ZŠ Peruc

B)

rozhodlo
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. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Základní škola Peruc
IČ: 61357413
sídlo: Komenského 193, 439 07 Peruc
výše dotace: 169 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Výměna podlahové krytiny na chodbách ZŠ Peruc

C)

ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmance ÚK Janě Vaňhové k podpisu smlouvu dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 21. 11. 2011

(Hlasování: 40 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/26Z/2011
Spolufinancování projektů schválených Výborem Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad - žádosti o dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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rozhodlo
podle žádosti o dotaci, která je přílohou materiálu:
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 rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: Statutární město Chomutov
IČ: 00261891
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
výše dotace: 18 435 654,93 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Letní stadion s tréninkovým zázemím
2. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: Statutární město Chomutov
IČ: 00261891
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
výše dotace: 3 937 500 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury
3. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: Statutární město Chomutov
IČ: 00261891
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
výše dotace: 22 265 952,32 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Oddychové a relaxační centrum
4. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje
žadatel: Obec Hřivice
IČ: 00264971
sídlo: Hřivice č.p. 24, 439 65 Hřivice
výše dotace: 1 018 914 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Realizace rozvojové strategie obce Hřivice – I. etapa
(Hlasování: 39 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/26Z/2011
Dotační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 1 - 1. výzva 2. etapy
globálních grantů - návrh poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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1. O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených v 1. výzvě globálního
grantu v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení,
2. O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených v 1. výzvě globálního
grantu v oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami v Ústeckém kraji II v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 5 tohoto usnesení,
3. O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených v 1. výzvě globálního
grantu v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
v Ústeckém kraji II v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmanky Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k zajištění realizace části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 1. 2012
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/26Z/2011
Dotační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 5 - předložení žádostí
ve 2. výzvě projektů technické pomoci 2012 – 2014
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s návrhem a předložením projektů technické pomoci pro zajištění výkonu funkce
Zprostředkujícího subjektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmanky Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k zajištění realizace části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2011

(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/26Z/2011
Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace o činnosti organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s.
(Hlasování: 39 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/26Z/2011
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě již přiznané dotace z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje č. 823/2010, uzavřené se Statutárním městem Ústí nad Labem, IČ:
00081531, podle přílohy č. 7 tohoto usnesení.

B)

mění
usnesení č. 32/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011 bod C) 12., kterým byla schválena dotace
z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje městu Terezín,
12. Město Terezín, IČO: 00264474
Sídlo: Nám. ČSA 169, 411 55 Terezín
Projekt: realizace PD stavby „Terezín – splaškové kanalizace“
Výše dotace: 1 592 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
takto:
12. Město Terezín, IČO: 00264474
Sídlo: Nám. ČSA 169, 411 55 Terezín
Projekt: realizace PD stavby „Terezín – splaškové kanalizace“
Výše dotace: 1 354 500 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu

(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/26Z/2011
Návrh na ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory směrů rozvoje zemědělství
a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008-2013, uzavřené pod číslem poskytovatele
11/SML1387, dohodou mezi oběma smluvními stranami
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín–
Libverda, příspěvkové organizace, o ukončení platnosti Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace z Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém
kraji na rok 2008-2013, uzavřené pod číslem poskytovatele 11/SML1387 z důvodu
nerealizace projektu „Rodinná farma s genofondovými plemeny drobných hospodářských
zvířat a ukázkami moderních trendů v zemědělství“ z dotačních prostředků, o jejichž
poskytnutí bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje rozhodnuto usnesením č. 26/23Z/2011 dne
13. 4. 2011.
B) souhlasí
s uzavření dohody o ukončení platnosti Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory
směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008-2013,
uzavřené pod číslem poskytovatele 11/SML1387.
C) ukládá
Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství zajistit
administraci dohody o ukončení smlouvy uzavřené pod číslem poskytovatele 11/SML1387.
Termín: 25. 11. 2011
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 21/26Z/2011
Projednání hodnot závazných finančních ukazatelů v Programu podpory směrů rozvoje
zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008-2013 v roce 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
konstatuje,
že hodnoty závazných finančních ukazatelů maximálního podílu dotace na celkových
nákladech jednotlivých projektů podpořených na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 26/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011 z Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008-2013 v roce 2011 odpovídají hodnotám
závazných finančních ukazatelů maximálního podílu dotace na celkových nákladech projektu
stanoveným pro jednotlivé dotační tituly v čl. IV. Programu podpory směrů rozvoje
zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008-2013.
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/26Z/2011
1. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Ústeckého kraje - 2011 (ÚAP ÚK)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
projednalo
1. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Ústeckého kraje - 2011 v souladu s ust. §
29 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti)
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/26Z/2011
Vstup investora HARGO a.s. do SPZ Triangle
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písmeno a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví
Ústeckého kraje do vlastnictví společnosti HARGO a.s., a to:
pozemek: část p.p.č. 554/6 o výměře 16 534 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
obec Bitozeves, k.ú. Tatinná, zapsaný na LV č. 31 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
- pozemek: část p.p.č. 801/7 o výměře 8 478 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsaný na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
-

za podmínek uvedených v Nájemní smlouvě se společností HARGO a.s. dle přílohy č. 8
tohoto usnesení
B) ukládá
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Ing. Jaroslavu Pikalovi, zástupci ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje a vedoucímu odboru
kancelář ředitele, předložit hejtmance Ústeckého kraje Janě Vaňhové Nájemní smlouvu dle
přílohy č. 8 tohoto usnesení k podpisu.
Termín: 31. 12. 2011
(Hlasování: 37 – 1 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/26Z/2011
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 11/SML1167 v rámci Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011, uzavřené dne 28. 6. 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dodatek dle přílohy č. 9 tohoto usnesení.
B) ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2011
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/26Z/2011
Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v. v. i. v roce 2012, financované z institucionální podpory výzkumu a
vývoje Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové
péče severozápadních Čech, v. v. i., v roce 2012 dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit veškeré kroky vyplývající z bodu
A) tohoto usnesení.
Termín: průběžně v roce 2012

(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/26Z/2011
Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří – záměr nominace na zápis na
Seznam světového dědictví UNESCO
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
vyslovení podpory Ústeckého kraje záměru nominace „Středoevropské kulturní krajiny
Montanregion Krušnohoří“ k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO, včetně podpory
aktivit s tímto záměrem spojených.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 27/26Z/2011
Sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, o sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
sociální:
příspěvkové organizace
název: Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace
sídlo: Krásná Lípa, Nemocniční 1056/19, PSČ 407 46
IČ:
47274450
s příspěvkovou organizací
název:
sídlo:
IČ:

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace
Šluknov, Křečanská 630, PSČ 407 77
47274573

a to dnem 1. 1. 2012
Majetek, práva a závazky zanikající organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná
Lípa, příspěvková organizace, přecházejí na přejímající příspěvkovou organizaci Domov
důchodců Šluknov, příspěvková organizace
(Hlasování: 39 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/26Z/2011
Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2012 –
vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o poskytnutí dotace v rámci kompetence dané § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, organizacím uvedeným
v příloze č. 11 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2011
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/26Z/2011
Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR –
rozdělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
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přidělení finančních prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení:
1. Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, IČ: 44553145,
ve výši ONIV 110 000,- Kč, OON 19 000,- Kč na rok 2011, na zabezpečení krajských kol
sportovních soutěží MŠMT – typ B,
2. Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75150131, ve výši ONIV
12 409,- Kč na rok 2011, účelově určené na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a
přehlídek MŠMT.
3. Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace, IČ: 70949565, ve
výši ONIV 12 000,- Kč na rok 2011, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží a
přehlídek vyhlášených MŠMT,
4. Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice, Plešivecká 1863, IČ: 62769693, ve výši OON
4 000,- Kč na rok 2011, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží a přehlídek
MŠMT.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/26Z/2011
Smlouva o spolupráci s Letištěm Drážďany
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Letištěm Drážďany dle přílohy č. 12
tohoto usnesení
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/26Z/2011
Projekt EURUFU - smlouva o partnerství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření partnerské smlouvy na projekt „EURUFU – European Rural Futures“ dle
předloženého materiálu.
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/26Z/2011
Informace o činnosti Místních akčních skupin v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o činnosti místních akčních skupin v Ústeckém kraji v roce 2011,
B) rozhoduje
o uzavření dodatků smluv o poskytnutí půjčky dle příloh 13 – 16 tohoto usnesení
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/26Z/2011
Destinační agentura Dolní Poohří
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o založení obecně prospěšné společnosti Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
B) schvaluje
zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
dle přílohy č. 17 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Radku Vonkovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit nezbytné kroky nutné ke
vzniku obecně prospěšné společnosti Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
Termín: 31. 12. 2011
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 34/26Z/2011
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. 66/14Z/2010 ze dne
5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Miloslavu
Lierovi, bytem: Starý Šachov 12, 405 02 Děčín 2, RČ: 641128/0238 a Monice Lierové,
bytem: Starý Šachov 12, 405 02 Děčín 2, RČ: 645828/2028, a to:
- pozemek: p. p. č. 686/3 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 686/2 o výměře 5173 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem č. 10050/2011 ze dne 25. 3. 2011)
obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, zapsané na LV č. 122 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj za kupní cenu 6.263,- Kč 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 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. 2012

2.
Usnesení č. 35/26Z/2011
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. 66/14Z/2010 ze dne
5.5.2010.
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2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje firmě Veterinární klinika
Mi-Vet, s.r.o., IČ: 61537276, se sídlem Pod Hůrkou 3025/1a, 400 11 Ústí nad Labem a
to:
- pozemek: p.p.č. 4949/948 o výměře 3252 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportovní a rekreační plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 4949/378 o výměře
13909 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4253-114/2011 ze dne
20.6.2011)
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaný na LV č. 11861 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní
cenu 3.354.960,-Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové
organizace Základní škola speciální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem
2788, příspěvková organizace, se sídlem Pod Parkem 2788/2, 400 11 Ústí nad Labem,
IČ: 44555091.
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: 2. 5. 2012

3.
Usnesení č. 36/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Doksany, se
sídlem Doksany 108, PSČ 411 82, Dušníky, IČ: 00263524, a to:
- pozemek: p.p.č. 888/5 o výměře 313 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 888/2 o výměře 4367 m2 dle
geometrického plánu č. 218-17/2011 ze dne 10.3.2011),
- pozemek: p.p.č. 888/6 o výměře 527 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 888/2 o výměře 4367 m2 dle
geometrického plánu č. 218-17/2011 ze dne 10.3.2011),
- pozemek: p.p.č. 888/7 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 888/2 o výměře 4367 m2 dle
geometrického plánu č. 218-17/2011 ze dne 10.3.2011),
- pozemek: p.p.č. 923/6 o výměře 418 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 923/1 o výměře 22938 m2 dle
geometrického plánu č. 218-17/2011 ze dne 10.3.2011),
- pozemek: p.p.č. 923/7 o výměře 378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 923/1 o výměře 22938 m2 dle
geometrického plánu č. 218-17/2011 ze dne 10.3.2011),
- pozemek: p.p.č. 923/8 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 923/1 o výměře 22938 m2 dle
geometrického plánu č. 218-17/2011 ze dne 10.3.2011),
obec Doksany, k.ú. Doksany zapsané na LV č. 227 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice 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: 0080837.
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2012

4.
Usnesení č. 37/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Dušníky, se
sídlem Dušníky 69, PSČ 413 01, Dušníky, IČ: 00263583, a to:
- pozemek: p.p.č. 594/8 o výměře 121 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní dopravní plocha (pozemek oddělen z p.p.č. 594/1 o výměře 54298 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice dle geometrického plánu č. 337-9/2011 ze
dne 1.2.2011),
- pozemek: p.p.č. 594/9 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní dopravní plocha (pozemek oddělen z p.p.č. 594/1 o výměře 54298 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice dle geometrického plánu č. 337-9/2011 ze
dne 1.2.2011),
obec Dušníky, k.ú. Dušníky zapsané na LV č. 321 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice 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: 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: 30. 4. 2012

5.
Usnesení č. 38/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Proboštov, se
sídlem Náměstí Svobody 700, PSČ 417 12, Proboštov u Teplic, IČ: 00266566, a to:
- pozemek: p.p.č. 1378/2 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 1378 o výměře 4811 m2 dle geometrického
plánu č. 1255-20/2011 ze dne 28.2.2011),
obec Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic zapsané na LV č. 1213 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice 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: 0080837.

B)

ukládá
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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: 30. 4. 2012
6.
Usnesení č. 39/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Krásná Lípa,
se sídlem: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 00261459, a to:
- pozemek: p. p. č. 2984/3 díl „a“ o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní dopravní plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 2984/3 o výměře 9430 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem č. 170427/2011 ze dne 1. 4. 2011)
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk 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: 30. 6. 2012

7.
Usnesení č. 40/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Chbany, se
sídlem Chbany 19, PSČ 431 57, IČ: 00261882, a to
- část tělesa komunikace č. II/2251 – koncový úsek silnice v délce 0,393 km na pozemku
p.č. 90/1 v k.ú. Poláky,
- těleso komunikace č. II/22511 – celá délka silnice, 0,583 km na pozemcích p.č. 249/1 a
249/2 v k.ú. Přeskaky,
- těleso komunikace č. II/22513 – celá délka silnice, 0,939 km na pozemcích p.č. 347 v k.ú.
Soběsuky nad Ohří a p.č. 174, 161/1 a 161/2 v k.ú. Roztyly,
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 schválené v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

8.
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Usnesení č. 41/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Polerady, se
sídlem Polerady 15, 434 01 Most, IČ: 00266132, a to:
- pozemek: p.p.č. 445/2 díl „b“ o výměře 318 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek díl „b“ byl oddělen z p.p.č. 445 o výměře 23988 m2 a
sloučen k p.p.č. 445/2 o výměře 352 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
307-3/2011 ze dne 14.2.2011)
obec Polerady, k.ú. Polerady, zapsané na LV č. 123 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most 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: 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. 3. 2012

9.
Usnesení č. 42/26Z/2011
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. 5979/4 o výměře 2074 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, 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, 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 bez omezujících podmínek
č. 83/2011 a doložky dle přílohy č. 18 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 5979/4 o výměře 2074 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, 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.

C)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011
10.
Usnesení č. 43/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního města
Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ: 081531, a
to:
- pozemek: p.p.č. 304/12 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 304/6 díl „a“ a přisloučen k části p.p.č.
304/10 díl „b“ geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. Bož487-Skor906-392/2010
ze dne 12.11.2010),
- pozemek: p.p.č. 329/18 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 329/18 o výměře 81 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. Bož487-Skor906-392/2010 ze dne 12.11.2010),
- pozemek: p.p.č. 329/22 o výměře 304 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (k pozemku byla přisloučena část p.p.č. 329/19 díl „e“ geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. Bož487-Skor906-392/2010 ze dne 12.11.2010),
- pozemek: p.p.č. 408/8 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 408/6 o výměře 183 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. Bož487-Skor906-392/2010 ze dne 12.11.2010),
obec Ústí nad Labem, k.ú. Božtěšice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro statutární město Ústí nad Labem,
- pozemek: p.p.č. 899/378 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 899/8 o výměře 2738 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. Bož487-Skor906-392/2010 ze dne 12.11.2010)
obec Ústí nad Labem, k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro statutární město Ústí nad
Labem
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ:
0080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 6. 2012

11.
Usnesení č. 44/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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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. 2234/3 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Merboltice, k.ú. Merboltice, zapsaný 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 bez omezujících podmínek
č. 27/11/UDC/BP a doložky dle přílohy č. 19 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitosti z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 2234/3 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Merboltice, k.ú. Merboltice, zapsaný 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 uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

12.
Usnesení č. 45/26Z/2011
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. 1032/1 o výměře 4453 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1032/7 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1032/8 o výměře 3503 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1032/9 o výměře 2826 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1032/10 o výměře 4132 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Jetřichovice, k.ú. Všemily, zapsaný 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 uvedených
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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 bez omezujících podmínek
č. 28/11/UDC/BP a doložky dle přílohy č. 20 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitostí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1032/1 o výměře 4453 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1032/7 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1032/8 o výměře 3503 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1032/9 o výměře 2826 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1032/10 o výměře 4132 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Jetřichovice, k.ú. Všemily, zapsaný 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 nemovitostí uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

13.
Usnesení č. 46/26Z/2011
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. 1213/3 o výměře 128 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Jílové, k.ú. Sněžník, zapsaný 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 bez omezujících podmínek
č. 32/11/UDC/BP a doložky dle přílohy č. 21 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:
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-

pozemek: p.p.č. 1213/3 o výměře 128 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Jílové, k.ú. Sněžník, zapsaný 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 uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

14.
Usnesení č. 47/26Z/2011
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. 1634/1 o výměře 4085 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný 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 bez omezujících podmínek
č. 3817/2011 a doložky dle přílohy č. 22 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1634/1 o výměře 4085 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný 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 uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

15.
Usnesení č. 48/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1634/10 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný 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 bez omezujících podmínek
č. 3828/2011 a doložky dle přílohy č. 23 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. 1634/10 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný 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 uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

16.
Usnesení č. 49/26Z/2011
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. 868/7 o výměře 4734 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 922/9 o výměře 11445 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Proboštov, k.ú. Přítkov, 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
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se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek
č. 101/11/4120 a doložky dle přílohy č. 24 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 868/7 o výměře 4734 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 922/9 o výměře 11445 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Proboštov, k.ú. Přítkov, 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 uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

17.
Usnesení č. 50/26Z/2011
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. 115/1 o výměře 5261 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, zapsaný 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 bez omezujících podmínek č.
102/11/4120 a doložky dle přílohy č. 25 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 115/1 o výměře 5261 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, zapsaný 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 uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 3. 2012
18.
Usnesení č. 51/26Z/2011
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. 1073/1 o výměře 3065 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1074/1 o výměře 3904 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Krupka, k.ú. Bohosudov, 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 bez omezujících podmínek
č. 111/11/4120 a doložky dle přílohy č. 26 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. 1073/1 o výměře 3065 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1074/1 o výměře 3904 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Krupka, k.ú. Bohosudov, 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 uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

19.
Usnesení č. 52/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Litvínov, se
sídlem nám. Míru 11, 436 91 Litvínov, IČ: 00266027, a to:
- stavba: okružní křižovatka na pozemku p.č. 2559/1 v k.ú. Horní Litvínov v hodnotě
65 134,- Kč
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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 darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

20.
Usnesení č. 53/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Trmice, se sídlem:
Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, IČ: 00674010, a to:
- pozemek: p. p. č. 19/4 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
- pozemek: p. p. č. 19/5 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 19/1 o výměře 679 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 1250-156/2011 ze dne 2.8.2011),
obec Trmice, k. ú. Trmice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro město Trmice za kupní cenu 8.157,- Kč a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola, Trmice,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Václavské náměstí 10, 400 04 Trmice, IČ:
00082627.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

21.
Usnesení č. 54/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Libuše Bartošové, bytem
Špindlerova třída 785, 413 01 Roudnice nad Labem, Jaroslavy Kocfeldové, bytem Bítovská
1227/9, 140 00 Praha, Roberta Bernase, bytem U hřiště 38, 413 01 Vědomice, Růženy
Biňovcové, bytem Račiněves 43, 413 01 Roudnice nad Labem, Jiřího Dvořáka, bytem Na
Rybníčku 1828, 413 01 Roudnice nad Labem, Jiřího Dvořáka, bytem Straškov 296, 411 84
Straškov-Vodochody, Ing. Romana Dvořáka, bytem Straškov 296, 411 84 StraškovVodochody a Evy Dvořákové, bytem Straškov 296, 411 84 Straškov-Vodochody, a to:
- pozemek: p.p.č. 3775 o výměře 131 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
- pozemek: p.p.č. 3780/52 o výměře 11425 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3780/1 o výměře 94495 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
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obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 3546 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Libuši
Bartošovou (1/5), Jaroslavu Kocfeldovou (1/10), Roberta Bernase (1/10), Růženu Biňovcovou
(1/5), Jiřího Dvořáka (1/5), Jiřího Dvořáka (1/15), Ing. Romana Dvořáka (1/15) a Evu
Dvořákovou (1/15), za kupní cenu 5.662.440,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

22.
Usnesení č. 55/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti BENZINA,
s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČ: 60193328, a to:
- pozemek: p.p.č. 3403/9 o výměře 189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3403/1 o výměře 3257 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 4731 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro společnost
BENZINA, s.r.o., za kupní cenu 70.875,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

23.
Usnesení č. 56/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Evy Bláhové, bytem
Šluknovská 311/22, 190 00 Praha, a to:
- pozemek: část p.p.č. 3275/25 o výměře 1970 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3275/1 o výměře 48569 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: část p.p.č. 3275/26 o výměře 217 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3275/1 o výměře 48569 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: část p.p.č. 3275/27 o výměře 24 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3275/1 o výměře 48569 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
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- pozemek: část p.p.č. 3275/28 o výměře 7983 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3275/1 o výměře 48569 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3275/3 o výměře 134 m2, druh pozemku: orná půda,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2421 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Evu Bláhovou, za
kupní cenu 3.614.800,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

24.
Usnesení č. 57/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Evy Brodské, bytem
Karlovo náměstí 16, 413 01 Roudnice nad Labem, Mgr. Jana Brodského, bytem Karlovo
náměstí 16, 413 01 Roudnice nad Labem, Jiřího Brodského, bytem Na Rybníčku 733, 413
01 Roudnice nad Labem a Ing. Jeny Kratochvílové, bytem Francouzská 771/23, 120 00
Praha, a to:
- pozemek: p.p.č. 3474 o výměře 3053 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2533 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Evu Brodskou
(2/9), Mgr. Jana Brodského (2/9), Jiřího Brodského (2/9) a Ing. Jenu Kratochvílovou (1/3), za
kupní cenu 714.750,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

25.
Usnesení č. 58/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jiřího Buriánka, bytem
Bosyně 56, 277 24 Vysoká u Mělníka, Ing. Libora Krásy, bytem Pod Javory 1490/50, 148
00 Praha, Ing. Tomáše Krásy, bytem Na Jarově 2673/7, 130 00 Praha, Ing. Zdeňka Krásy,
bytem Družicová 911/3, 161 00 Praha, Hany Kuchařové, bytem Račická 117, 413 01
Roudnice nad Labem a Anny Prokopové, bytem Žižkova 769, 413 01 Roudnice nad Labem,
a to:
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- pozemek: p.p.č. 3571/2 o výměře 1827 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3571 o výměře 8521 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2548 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Jiřího Buriánka
(1/4), Ing. Libora Krásu (1/12), Ing. Tomáše Krásu (1/12), Ing. Zdeňka Krásu (1/12), Hanu
Kuchařovou (1/4) a Annu Prokopovou (1/4), za kupní cenu 639.450,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

26.
Usnesení č. 59/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Olgy Cibulkové, bytem
Hornická 419/2, 273 43 Buštěhrad, a to:
- pozemek: p.p.č. 3869/4 o výměře 740 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3869/2 o výměře 6528 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 157 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Olgu Cibulkovou,
za kupní cenu 259.000,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

27.
Usnesení č. 60/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Marie Hájkové, bytem Pod
Zvonařskou 2201/14, 120 00 Praha, a to:
- pozemek: p.p.č. 3479/2 (podíl ¼) o výměře 192 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek
byl oddělen z p.p.č. 3479 o výměře 8844 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2546 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu
14.400,- Kč.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012
28.
Usnesení č. 61/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Stanislava Hajšla, bytem
Krokova 1015, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3516/2 o výměře 280 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3516 o výměře 2860 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
2814-56/2011 ze dne 29.9.2011)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1804 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Stanislava Hajšla,
za kupní cenu 56.000,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

29.
Usnesení č. 62/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jany Hašové, bytem
Sinkulova 441/81, 140 00 Praha, a to:
- pozemek: p.p.č. 3470/3 (podíl ¼) o výměře 707 m2, druh pozemku: orná půda,
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 3470 o výměře 28257 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1692 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu
53.025,- Kč.
2. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Blanky Kozánkové,
bytem Mikulandská 120/8, 110 00 Praha, a to:
- pozemek: p.p.č. 3470/3 (podíl ¼) o výměře 707 m2, druh pozemku: orná půda,
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 3470 o výměře 28257 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1692 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu
53.025,- Kč.
3. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Tomáše Kraupnera,
bytem Za Rozhlednou 1909, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
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- pozemek: p.p.č. 3470/3 (podíl ¼) o výměře 707 m2, druh pozemku: orná půda,
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 3470 o výměře 28257 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1692 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu
53.025,- Kč.
4. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od MUDr. Heleny
Kuglerové, bytem 5. května 1245/49, 140 00 Praha, a to:
- pozemek: p.p.č. 3470/3 (podíl 1/8) o výměře 707 m2, druh pozemku: orná půda,
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 3470 o výměře 28257 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1692 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu
26.512,50 Kč.
5. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Daniely Svobodové,
bytem Pod Harfou 943/34, 190 00 Praha, a to:
- pozemek: p.p.č. 3470/3 (podíl 1/8) o výměře 707 m2, druh pozemku: orná půda,
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 3470 o výměře 28257 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1692 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu
26.512,50 Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. – 5. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

30.
Usnesení č. 63/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Pavla Havla, bytem třída
T. G. Masaryka 1019, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 3905 o výměře 7080 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 6529 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Pavla Havla, za
kupní cenu 1.737.450,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

31.
Usnesení č. 64/26Z/2011
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Jana Hejdy, bytem
Přemyslova 855, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3478/2 (podíl 1/3) o výměře 108 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaný
na LV č. 2545, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3478 o výměře 4501 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3479/2 (podíl ¼) o výměře 192 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaný
na LV č. 2546, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3479 o výměře 8844 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za celkovou kupní cenu 25.200,- Kč.
2. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Vlastimila Hejdy, bytem
Na Čihadlech 1948, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3478/2 (podíl 1/3) o výměře 108 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaný
na LV č. 2545, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3478 o výměře 4501 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3479/2 (podíl ¼) o výměře 192 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaný
na LV č. 2546, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3479 o výměře 8844 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za celkovou kupní cenu 25.200,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1., 2. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

32.
Usnesení č. 65/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) podílů nemovitostí do spoluvlastnictví Ústeckého kraje od Jiřího
Hiekeho, bytem Podluská 1028, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- spoluvlastnický podíl 1/12 pozemku: p.p.č. 3780/8 o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná
půda, způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, na LV č. 5223,
- spoluvlastnický podíl 1/6 pozemku: p.p.č. 3338/54 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území, na
LV č. 800,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 45.583,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
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Termín: 1. 3. 2012
33.
Usnesení č. 66/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) podílů nemovitostí do spoluvlastnictví Ústeckého kraje od Jitky
Hiekové, bytem Kyškovice 105, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- spoluvlastnický podíl 1/240 pozemku: p.p.č. 3780/8 o výměře 2154 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, na LV č.
5223,
- spoluvlastnický podíl 1/144 pozemku: p.p.č. 3568 o výměře 687 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, na LV č.
7938,
- spoluvlastnický podíl 1/144 pozemku: p.p.č. 3338/54 o výměře 17 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné
území, na LV č. 800,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 3.465,- Kč.
2. o nákupu (nabytí) podílů nemovitostí do spoluvlastnictví Ústeckého kraje od Šárky
Hiekové, bytem Kyškovice 105, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- spoluvlastnický podíl 1/240 pozemku: p.p.č. 3780/8 o výměře 2154 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, na LV č.
5223,
- spoluvlastnický podíl 1/144 pozemku: p.p.č. 3568 o výměře 687 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, na LV č.
7938,
- spoluvlastnický podíl 1/144 pozemku: p.p.č. 3338/54 o výměře 17 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné
území, na LV č. 800,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 3.465,- Kč.
3. o nákupu (nabytí) podílů nemovitostí do spoluvlastnictví Ústeckého kraje od Veroniky
Hiekové, bytem Kyškovice 105, 413 01 Roudnice nad Labem a to:
- spoluvlastnický podíl 1/240 pozemku: p.p.č. 3780/8 o výměře 2154 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, na LV č.
5223,
- spoluvlastnický podíl 1/144 pozemku: p.p.č. 3568 o výměře 687 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, na LV č.
7938,
- spoluvlastnický podíl 1/144 pozemku: p.p.č. 3338/54 o výměře 17 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné
území, na LV č. 800,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 3.465,- Kč.
4. o nákupu (nabytí) podílů nemovitostí do spoluvlastnictví Ústeckého kraje od Lenky
Činčurové, bytem Kyškovice 105, 413 01 Roudnice nad Labem a to:
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- spoluvlastnický podíl 1/240 pozemku: p.p.č. 3780/8 o výměře 2154 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, na LV č.
5223,
- spoluvlastnický podíl 1/144 pozemku: p.p.č. 3568 o výměře 687 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, na LV č.
7938,
- spoluvlastnický podíl 1/144 pozemku: p.p.č. 3338/54 o výměře 17 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné
území, na LV č. 800,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 3.465,- Kč.
5. o nákupu (nabytí) podílů nemovitostí do spoluvlastnictví Ústeckého kraje od Marie
Kaclové, bytem Na Urbance 1666, 413 01 Roudnice nad Labem a to:
- spoluvlastnický podíl 1/12 pozemku: p.p.č. 3780/8 o výměře 2154 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, na LV č.
5223,
- spoluvlastnický podíl 1/6 pozemku: p.p.č. 3568 o výměře 687 m2, druh pozemku: orná
půda, způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, na LV č. 7938,
- spoluvlastnický podíl 1/6 pozemku: p.p.č. 3338/54 o výměře 17 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné
území, na LV č. 800,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 74.208,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1., 2., 3., 4. a 5. tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

34.
Usnesení č. 67/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Anny Horáčkové, bytem
Michálkova 1669, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 3904/1 o výměře 1996 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
- nemovitostí umístěných na pozemku p.č. 3904/1, a to: venkovní úpravy, trvalé porosty a
vedlejší stavby,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 1831 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Annu
Horáčkovou, za kupní cenu 550.076,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012
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35.
Usnesení č. 68/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Marie Horové DrSc.,
bytem Na Petřinách 1897/29, 162 00 Praha, a to:
- pozemek: p.p.č. 3537/2 o výměře 132 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3537 o výměře 6672 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
2814-56/2011 ze dne 29.9.2011)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2382 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ing. Marii
Horovou DrSc., za kupní cenu 33.000,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

36.
Usnesení č. 69/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Petra Kapeše, bytem Vesce
21, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3825/2 o výměře 2423 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3825 o výměře 12801 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3825/3 o výměře 1007 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3825 o výměře 12801 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3826/2 o výměře 107 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3826 o výměře 476 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3826/3 o výměře 90 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl oddělen
z p.p.č. 3826 o výměře 476 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 281456/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1058 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Petra Kapeše, za
kupní cenu 865.300,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

37.
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Usnesení č. 70/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Vlastimila Koubka, bytem
Pod Karlovem 1483/6, 120 00 Praha, a to:
- pozemek: p.p.č. 3478/2 (podíl 1/3) o výměře 108 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaný na
LV č. 2545, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3478 o výměře 4501 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3479/2 (podíl ¼) o výměře 192 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaný na
LV č. 2546, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3479 o výměře 8844 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za celkovou kupní cenu 21.000,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

38.
Usnesení č. 71/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Doc. PhDr. Mileny
Kurelové, CSc., bytem Jiřího Herolda 11563/4, 700 30 Ostrava, a to:
- pozemek: p.p.č. 3780/53 (podíl ½) o výměře 1125 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaný
na LV č. 2080, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3780/43 o výměře 2268 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3577/2 (podíl 2/4) o výměře 312 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaný
na LV č. 2079, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3577 o výměře 2357 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za celkovou kupní cenu 179.625,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

39.
Usnesení č. 72/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů Vladimíra a
Aleny Kutilových, oba bytem Vrchlického 1625, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 3859/6 o výměře 479 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
- nemovitostí umístěných na pozemku p.č. 3859/6, a to: vedlejší stavby, trvalé porosty,
venkovní úpravy
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 673 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Vladimíra Kutila
a Alenu Kutilovou (SJM), za kupní cenu 101.455,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

40.
Usnesení č. 73/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Marie Lehké, bytem
Přemyslova 850, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3461 o výměře 2838 m2, druh pozemku: orná půda,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 609 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Marii Lehkou, za
kupní cenu 425.700,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

41.
Usnesení č. 74/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od MUDr. Jiřího Floriána,
bytem náměstí Míru 377/7, 602 00 Brno, a to:
- pozemek: p.p.č. 3577/2 (podíl ¼) o výměře 312 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek
byl oddělen z p.p.č. 3577 o výměře 2357 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2079 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu
19.500,- Kč.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012
42.
Usnesení č. 75/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Římskokatolické farnosti
Roudnice nad Labem, se sídlem Komenského 174, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ:
46769323, a to:
- pozemek: p.p.č. 3515/2 o výměře 418 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3515 o výměře 4989 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2303 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro
Římskokatolickou farnost Roudnice nad Labem, za kupní cenu 83.600,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

43.
Usnesení č. 76/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů Václava a Zdeňky
Vobeckých, oba bytem Neklanova 1727, 413 01 Roudnice nad Labem a to:
- pozemek: p.p.č. 3859/19 o výměře 101 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 3859/47 o výměře 17 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
- budova: bez čp/če, způsob využití: rod. rekreace, způsob ochrany: menší chráněné území,
na p.p.č. 3859/47,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 3511 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Václava
Vobeckého a Zdeňku Vobeckou (SJM), za kupní cenu 120.000,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

44.
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Usnesení č. 77/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Libora Michálka, bytem
Pražská 89, 411 48 Křešice, a to:
- pozemek: p. p. č. 1011/1 o výměře 211 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
ochrany: neplodná půda
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsané na LV č. 295 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Libora Michálka za kupní
cenu 105.500, -Kč.

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. 10. 2012

45.
Usnesení č. 78/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jaroslavy Dejlové, bytem
Marie Pomocné 511/8, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1, a to:
- pozemek: p. p. č. 1000/27 o výměře 911 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsané na LV č. 398 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Jaroslavu Dejlovou za kupní
cenu 101.300,- Kč.

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. 10. 2012

46.
Usnesení č. 79/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Evy Špačkové, bytem
Janáčkova 555, 252 64 Velké Přílepy, a to:
- pozemek: p. p. č. 123/23 o výměře 2974 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p. č.133/2 díl 2 (PK) o výměře 0 m2 a z p. č. 133/3 díl 2 (PK) o výměře 2291 m2,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 213-104/2011
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- pozemek: p. p. č. 123/24 o výměře 112 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p. č. 92 (PK) o výměře 5796 m2 a z p. č. 133/3 díl 2 (PK) o výměře 2291 m2,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 213-104/2011
obec Štětí, k. ú. Hněvice, zapsané na LV č. 176 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Evu Špačkovou za kupní cenu 617.200,- Kč.
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: 30. 11. 2012

47.
Usnesení č. 80/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jiřího Syrového, bytem
Potoční 31, Děčín XXXI - Křešice, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 824/3 o výměře 1142 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsané na LV č. 1022 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Jiřího Syrového za kupní cenu 399.700, -Kč.

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. 2012

48.
Usnesení č. 81/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Líšťany, se sídlem U
Svatého Jána 100, Líšťany, Louny, 440 01, IČ: 00831824, a to:
- pozemek: p.p.č. 806/46 o výměře 186 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 806/3 o výměře 1530 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 361-121/2011 ze dne 31. 8. 2011)
obec Líšťany, k.ú. Líšťany u Cítolib, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Louny, pro obec Líšťany, za kupní cenu 9.300,--Kč
(186 m2 – 50,--Kč/m2) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012
47

49.
Usnesení č. 82/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
část usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 92/20Z/2010 bod A) 3. ze dne 22. 12. 2010.
50.
Usnesení č. 83/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ruší
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011.
51.
Usnesení č. 84/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 40/8Z/2009 ze dne 21. 10. 2009.
52.
Usnesení č. 85/26Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) podílů nemovitostí do spoluvlastnictví Ústeckého kraje od Věry
Maťákové, bytem Velemín 96, 411 31 Velemín, a to:
- spoluvlastnický podíl 1/60 pozemku: p.p.č. 3780/8 o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná
půda, způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, na LV č. 5223,
- spoluvlastnický podíl 3/36 pozemku: p.p.č. 3568 o výměře 687 m2, druh pozemku: orná
půda, způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, na LV č. 7938,
- spoluvlastnický podíl 3/36 pozemku: p.p.č. 3338/54 o výměře 17 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné
území, na LV č. 800,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 23.641,25 Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

(Hlasování: 35 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Společné hlasování o podbodech 1 až 52
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Usnesení č. 86/26Z/2011
Vyhodnocení činnosti a plnění Plánu práce Finančního výboru ZÚK za I. pololetí roku 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Vyhodnocení činnosti a plnění Plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje
za I. pololetí roku 2011
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 9/26Z/2011

-

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem a Nemocnicí Žatec, o.p.s.

Příloha č. 2 k usnesení č. 9/26Z/2011

-

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem a Globe production, s.r.o.

Příloha č. 3 k usnesení č. 10/26Z/2011

-

Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit
představitelů kraje (dále jen Zásady)

Příloha č. 4 k usnesení č. 16/26Z/2011

-

Globální grant
1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání v Ústeckém kraji II - návrh poskytnutí
dotací

Příloha č. 5 k usnesení č. 16/26Z/2011

-

Globální grant 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami v Ústeckém
kraji II– návrh poskytnutí dotací

Příloha č. 6 k usnesení č. 16/26Z/2011

-

Globální grant 1.3 Další vzdělávání pracovníků
škol a škol a školských zařízení II – návrh
poskytnutí dotací

Příloha č. 7 k usnesení č. 19/26Z/2011

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 823/2010

Příloha č. 8 k usnesení č. 23/26Z/2011

-

Nájemní smlouva mezi Ústeckým krajem a
HARGO a.s.

Příloha č. 9 k usnesení č. 24/26Z/2011

-

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 11/SML1167 o
poskytnutí neinvestiční dotace

Příloha č. 10 k usnesení č. 25/26Z/2011

-

Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce
Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové
péče severozápadních Čech, v. v. i., v roce 2012,
financované z institucionální podpory výzkumu a
vývoje Ústeckého kraje

Příloha č. 11 k usnesení č. 28/26Z/2011

-

Přehled organizací podpořených v programu
Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na
podporu rodiny 2012 – dotace v kompetenci ZÚK

Příloha č. 12 k usnesení č. 30/26Z/2011

-

Smlouva o spolupráci mezi Ústeckým krajem a
Letištěm Drážďany

Příloha č. 13 k usnesení č. 32/26Z/2011

-

Smlouva o poskytnutí půjčky MAS Sdružení
Západní Krušnohoří – dodatek č.1
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Příloha č. 14 k usnesení č. 32/26Z/2011

-

Smlouva o poskytnutí půjčky MAS Labské skály –
dodatek č. 1

Příloha č. 15 k usnesení č. 32/26Z/2011

-

Smlouva o poskytnutí půjčky MAS Šluknovsko –
dodatek č. 1

Příloha č. 16 k usnesení č. 32/26Z/2011

-

Smlouva o poskytnutí
Středohoří – dodatek č. 2

Příloha č. 17 k usnesení č. 33/26Z/2011

-

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.

Příloha č. 18 k usnesení č. 42/26Z/2011

-

k bodu č. 9 smlouva o bezúplatném převodu
nemovitosti č. 83/2011

Příloha č. 19 k usnesení č. 44/26Z/2011

-

k bodu č. 11 smlouva o bezúplatném převodu
nemovitosti č. 27/11/UDC/BP

Příloha č. 20 k usnesení č. 45/26Z/2011

-

k bodu č. 12 smlouva o bezúplatném převodu
nemovitostí č. 28/11/UDC/BP

Příloha č. 21 k usnesení č. 46/26Z/2011

-

k bodu č. 13 smlouva o bezúplatném převodu
nemovitosti č. 32/11/UDC/BP

Příloha č. 22 k usnesení č. 47/26Z/2011

-

k bodu č. 14 smlouva o bezúplatném převodu
nemovitosti č. 3817/2011

Příloha č. 23 k usnesení č. 48/26Z/2011

-

k bodu č. 15 smlouva o bezúplatném převodu
nemovitosti č. 3828/2011

Příloha č. 24 k usnesení č. 49/26Z/2011

-

k bodu č. 16 smlouva o bezúplatném převodu
nemovitostí č. 101/11/4120

Příloha č. 25 k usnesení č. 50/26Z/2011

-

k bodu č. 17 smlouva o bezúplatném převodu
nemovitosti č. 102/11/4120

Příloha č. 26 k usnesení č. 51/26Z/2011

-

k bodu č. 18 smlouva o bezúplatném převodu
nemovitostí č. 111/11/4120
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půjčky

MAS

České

Příloha č. 1 k usnesení č. 9/26Z/2011

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
Nemocnice Žatec, o.p.s.
Sídlo:
Husova 2796, 438 01 Žatec
Zastoupený:
Ing. Čestmírem Novákem, ředitelem
reditel@nemzatec.cz, 414110114
IČ:
25026259
Bank. spojení:

GE Money bank, č. účtu: 193950765/0600

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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Článek 1 - Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 500.000 ,- Kč (slovy:
pětsettisíckorunčeských). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15 dnů od podpisu
smlouvy převodem na bankovní účet obdarovaného č. 193950765/0600.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu projektu „Přístrojové vybavení operačních oborů a ambulancí
gastroskopie a kolonoskopie “ v roce 2011.
2. Dar je poskytován za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Dárce uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Obdarovaný prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy informoval poskytovatele o
všech jím přijatých podporách de minimis dle nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze
dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
(zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Jejich objem činí za období posledních tří fiskálních let ………,- Kč viz příloha č. 2.
Dárce na základě takto poskytnutých informací konstatuje, že finanční objem
příjemcem přijatých výše označených podpor de minimis umožňuje poskytnutí daru
uvedeného v této smlouvě v rámci pravidla de minimis.
3. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 30. 12. 2011 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků včetně fotodokumentace. Pokud je
obdarovaný plátcem DPH, který uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení
zdanitelného plnění), mohou být finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy
použity k úhradě části cen zboží a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít
peněžitý dar v souladu se zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
4. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 3 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené
v čl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 30. 1. 2012.
5. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a
výši čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv
z daru pořízených.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
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a)

b)

Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.

2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finančního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. .................. ze dne
............
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne ………………………

............................................................
za Ústecký kraj:

V Žatci dne ..............………….

...........................................................
Ing. Čestmír Novák
ředitel
Nemocnice Žatec, o.p.s.

Jana Vaňhová
hejtmanka

Přílohy
1. Výpis z obchodního rejstříku
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
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Příloha č. 2 k usnesení č. 9/26Z/2011

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
Globe production, s.r.o.
Sídlo:
Vinohradská 1246/55, 120 00 Praha
Zastoupený:
Janou Procházkovou, jednatelkou společnosti
jprochazkova@globepromo.cz
IČ:
27364267
Bank. spojení:

Raiffeisenbank, č. účtu: 2135033001/5500

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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Článek 1 - Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 300.000 ,- Kč (slovy:
třistatisíckorunčeských). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15 dnů od podpisu
smlouvy převodem na bankovní účet obdarovaného č. 2135033001/5500.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu projektu zaměřeného na rozvoj kulturních a sociálních
vědomostí a vztahů seniorů žijících v Ústeckém kraji prostřednictvím biblioterapie za
účasti známých osobností z oblastí kultury pod názvem „Cesta za duševním
bohatstvím aktivního seniora “.
2. Dar je poskytován za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Dárce uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Obdarovaný prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy informoval poskytovatele o
všech jím přijatých podporách de minimis dle nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze
dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
(zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Jejich objem činí za období posledních tří fiskálních let ………,- Kč viz příloha č. 2.
Dárce na základě takto poskytnutých informací konstatuje, že finanční objem
příjemcem přijatých výše označených podpor de minimis umožňuje poskytnutí daru
uvedeného v této smlouvě v rámci pravidla de minimis.
3. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 31. 3. 2012 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného plnění), mohou být
finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradě části cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít peněžitý dar v souladu se
zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
4. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 3 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené
v čl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 15. 4. 2012.
5. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a
výši čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv
z daru pořízených.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
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Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
a)

b)

Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.

2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finančního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .................. ze dne ............
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne ………………………

............................................................
za Ústecký kraj:

V Praze dne ..............………….

...........................................................
Jana Procházková
jednatelka
Globe production, s.r.o.

Jana Vaňhová
hejtmanka

Přílohy
1. Výpis z obchodního rejstříku
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Zásady
pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje
(dále jen „Zásady“)
Část A
Čl. I.
Základní principy
1) Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, možnosti a postupy při poskytování účelových finančních
prostředků, záštit a věcných darů v rámci mimořádné pomoci (dále také jako „podpora“). Na
poskytnutí podpory není právní nárok.
2) Poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „kraj“) je
vedeno snahou podporovat v rámci možností kraje, v souladu s jeho prioritami a v souladu s
ustanoveními Smlouvy o fungování evropské unie a Nařízením komise (ES) č. 1998/2006 ze
dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které bylo
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006, a dalšími závaznými
předpisy EU upravujícími poskytování podpory, všestranný rozvoj území a uspokojování
potřeb občanů kraje, a to zejména v následujících oblastech:
a) děti, mládež, tělovýchova, sport, volnočasové aktivity,
b) aktivity protidrogové politiky a prevence kriminality,
c) kultura a památková péče,
d) věda a vzdělávání,
e) zdravotnictví a sociální služby,
f) ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí
g) podpora a propagace kraje,
h) požární ochrana,
i) přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy
j) řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých
před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji.
3) Podporování krajem dle těchto Zásad je prováděno ve formě:
a) dotací v rámci vyhlášených dotačních programů, (část B Zásad),
b) dotací z přijatých darů, (část C Zásad),
c) záštity představitele kraje, (část D Zásad),
d) mimořádných pomocí, (část E Zásad).
4) Za plnění povinností uložených komunitárním právem ve vztahu k jednotlivým formám
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poskytování finančních prostředků i za plnění povinností plynoucích ze zákona č. 215/2004
Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá příslušný odbor.

Čl. II.
Vymezení pojmů
1) Dotací v rámci vyhlášených dotačních programů jsou finanční prostředky poskytnuté
z rozpočtu kraje (dále také jako „poskytovatel“) příjemci dotace na úhradu části nákladů na
realizaci projektu (dále také jako „projekt“), který byl předložen na základě vyhlášení
dotačního programu krajem, a který byl určeným způsobem vybrán.
2) Dotací z přijatých darů jsou finanční prostředky poskytnuté na podporu činnosti nebo úhradu
části nákladů na realizaci akce, jestliže se podle přání dárce nestal přijatý dar zdrojem
některého z fondů Ústeckého kraje.
3) Záštitou představitele kraje je čestná podpora konání akce.
4) Mimořádnou pomocí jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu kraje jako peněžní
plnění nebo jako věcné plnění formou věcného daru, který je pořízen z prostředků rozpočtu
kraje, příjemci pomoci při řešení mimořádné situace v případech, které nelze řešit dotací.
5) Příslušný odbor je odbor krajského úřadu kraje, jehož zaměstnanec je v rámci rozpočtu kraje
příkazcem operací v oblasti poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu kraje.
6) Příjemcem účelových finančních prostředků může být jakýkoliv subjekt (fyzická nebo
právnická osoba) splňující podmínky uvedené v části B, C, D, E těchto Zásad.
7) Podporu de minimis - podporu malého rozsahu („de minimis“), řeší nařízení Komise (ES) o
použití čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES (nahrazené smlouvou o fungování evropské unie)
na podporu „de minimis“. Jedná se o podpory, které nepodléhají oznamovací povinnosti, a to
a) podpora de minimis poskytnutá podle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20.
prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním
odvětví zemědělských produktů (Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 35.),
b) podpora de minimis poskytnutá podle nařízení Komise ES č. 875/2007 ze dne 24. července
2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a
o změně nařízení (ES) č. 1860/2004 (Úř. věst. L 193, 25.7.2007, s. 6),
c) podpora de minimis poskytnutá podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.
prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (Úř. věst. L 379,
28.12.2006, s. 5).
Nařízení komise stanovují pravidla, při jejichž dodržení je umožněno využití právních výhod
pro poskytování podpor, pokud nařízením povolená podpora nepřekročí stanovené stropy.
Výše podpory činí maximálně:
a) dle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 - 7 500 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky
(účetní období) v produkčním odvětví zemědělských produktů,
b) dle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 - 30 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky
(účetní období) v odvětví rybolovu,
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c) dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 - 100 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální
roky (účetní období) v odvětví silniční dopravy, nebo 200 000 EUR za dotčený a 2
uplynulé fiskální roky (účetní období) v ostatních odvětvích.
Jsou-li podpory de minimis poskytovány příjemci podpory, který podniká ve více odvětvích,
podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 a podle nařízení Komise (ES) č. 875/2007
se započítávají zároveň i do limitu podpor podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.
.Čl. III.
Zdroje účelových finančních prostředků
1) Zdrojem účelových finančních prostředků dle čl. I odst. 3) písm. a),b),d) těchto Zásad jsou:
a) vlastní příjmy kraje,
b) účelové finanční prostředky poskytnuté kraji ze státního rozpočtu na podporu
oblastí uvedených v čl. I odst. 2) těchto Zásad,
c) dary.

2) Zastupitelstvo kraje stanoví v rámci rozpočtu na příslušný kalendářní rok objem celkové částky
na poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu kraje.

Část B
Čl. IV.
Dotace v rámci vyhlášených dotačních programů
1) Žadatelem o takovouto dotaci může být pouze:
a) obec v kraji,
b) subjekt, který je právnickou nebo fyzickou osobou, s výjimkou právnických osob, jejichž
zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika nebo Ústecký kraj, působící na území kraje
v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany,
kultury a vzdělávání, vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a
ochrany zvířat a životního prostředí, který splňuje následující kritéria vhodnosti:
•
•
•

je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,
má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,
je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší
činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.

2) Dotace jsou poskytovány na základě dotačních programů schválených zastupitelstvem kraje
v souladu s jeho rozpočtem, který obsahuje konkrétní objem finančních prostředků na
jednotlivé oblasti dotačních programů. Věcnou a finanční náplň jednotlivých programů
navrhují příslušné odbory krajského úřadu v rámci rozpočtového procesu.

Čl. V.
Vyhlášení dotačních programů
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1) Návrhy dotačních programů zpracují příslušné odbory krajského úřadu v souladu s obsahem
těchto Zásad a v návaznosti na schválený rozpočet kraje na příslušný kalendářní rok je vyhlásí
nejdříve k termínu jejich schválení.
2) Návrh na vyhlášení dotačního programu musí obsahovat:
a) název dotačního programu,
b) zařazení dotačního programu do oblastí uvedených v čl. I bod. 2 Zásad,
c) sledovaný záměr,
d) formu dotace (investiční nebo neinvestiční) a stanovení účelu použití prostředků,
e) informace o povaze dotace (slučitelnost, pravidlo de minimis),
f) výši spoluúčasti příjemce dotace,
g) termín vyhlášení,
h) termín uzávěrky pro přijímání žádostí o dotaci,
i) termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace,
j) stanovení konzultačního místa na krajském úřadu,
k) hodnotící kritéria,
l) formulář obsahu žádosti o dotaci, včetně vymezení příloh; ve formuláři musí být
zohledněny postupy umožňující vyhodnocení žadatele o dotaci z pohledu pravidla
de minimis s informací, že za účelem uzavření smlouvy na poskytnutí dotace bude
požadováno prohlášení příjemce, ve kterém uvede, že ke dni uzavření smlouvy se
změnily/nezměnily okolnosti týkající se příjemcem přijatých podpor de minimis a
jež příjemce uvedl ve formuláři žádosti o dotaci,
m) vymezení náležitostí projektu,
n) vzor smlouvy na poskytnutí dotace.
3) Návrh dotačního programu musí být v souladu s prioritami rozvoje Ústeckého kraje,
s příslušnými koncepčními dokumenty pro danou oblast odpovídat buď zásadám slučitelných
podpor nebo pravidlu de minimis, což musí být obsahem vyhlášených podmínek.
4) Návrhy dotačních programů jsou předkládány příslušnými odbory k projednání příslušným
komisím rady kraje. Výstupem z komise je seznam doporučených návrhů dotačních programů
včetně návrhu složení výběrových komisí pro hodnocení předkládaných žádostí o dotaci.
5) Návrhy dotačních programů s doporučením příslušné komise rady jsou předkládány
k projednání radě kraje, která je poté doporučuje zastupitelstvu ke schválení včetně podmínek
dotačního programu.
6) Po schválení zastupitelstvem kraje zabezpečí příslušné odbory vyhlášení dotačních programů
zveřejněním na úřední desce kraje, na internetových stránkách kraje (www.kr-ustecky.cz),
popř. jinými vhodnými způsoby.

Čl. VI.
Předkládání žádostí o dotace
1) Žadatel doručuje žádost o dotaci na předepsaných formulářích (včetně povinných příloh)
osobně, poštou do datové schránky Ústeckého kraje, nebo e-mailem se zaručeným
elektronickým podpisem do epodatelny.
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2) Je-li žádost o dotaci (v jednom vyhotovení) doručována poštou nebo osobně na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené:
a) názvem dotačního programu (případně jeho kódem),
b) plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,
c) textem „NEOTVÍRAT“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí o dotaci budou upřesněny v jednotlivých vyhlášených
dotačních programech. Současně s písemnou podobou je možné předložit žádost o dotaci také
elektronicky.
3) Nedílnými přílohami k žádosti o dotaci jsou:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací
listina), a to v kopii;
b) doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v
posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů, a to v originále;
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný
čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro
trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále;
g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále;
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h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i
závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní
správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to
v originále;
i) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn. např. že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování
v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty,
a to v originále;
j) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let
za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a
uvedení finanční výše poskytnuté dotace, a to v originále.
4) Seznam požadovaných dokladů (příloh) může být upřesněn v podmínkách vyhlášeného
dotačního programu dle jeho konkrétní povahy.
5) Pokud žádost trpí formálními nedostatky, nevzniká žadateli právo na hodnocení jeho žádosti
dle článku IX. Zásad.
6) Žádosti o dotaci zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uvedeno v odst. 1) a 2) tohoto
článku (např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti doručené
na jiné adresy, nebo žádosti obdržené po termínu uzávěrky, nebudou posuzovány.
7) Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují krajem a žadatelům o
dotaci se nevracejí.

Čl. VII.
Projekt
1) Projekt je povinnou přílohou žádosti o dotaci.
2) Projekt musí být zpracován v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu.
3) Žadatel o dotaci nemůže předkládat projekt, který byl již zrealizován a dokončen, vyjma
víceletých postupně po částech realizovaných projektů.
4) Projekt musí obsahovat tyto náležitosti:
a) název projektu (stručný a výstižný),
b) cíl projektu (stručně popsaný účel, kvantifikace měřitelných cílů, vymezení cílové
skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a kraj)
c) územní působnost projektu,
d) místo realizace projektu,
e) popis výchozího stavu (stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho
okolí, zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování a vyhodnocení),
f) navrhovaný postup realizace projektu (jednotlivé kroky a metody, které zajistí
dosažení konečného cíle, klasifikace dílčích etap realizace),
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g) časový plán předpokládané realizace projektu zpracovaný do jednotlivých etap,
h) požadovanou výši dotace v Kč a zároveň v procentuálním podílu na celkových
plánovaných nákladech projektu, celkový rozpočet projektu v členění na
neinvestiční a investiční náklady, zdroje financování projektu,
i) souhlas se zařazením do databáze kraje, prohlášení o souhlasu se zveřejněním
identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace na webových stránkách
kraje,
5) Rozsah náležitostí projektu může být ve vyhlášených podmínkách dotačního programu
upřesněn dle jeho konkrétní povahy.

Čl. VIII.
Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití

1) Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve
kterém byla dotace poskytnuta, s výjimkou projektů s víceletou dobou realizace.
2) Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy.
3) Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení závazných ukazatelů.
4) Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci použít na
financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem, na vlastní
účet a na vlastní odpovědnost.
5) Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč.
6) Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Procentuální podíl
dotace je stanoven jako maximální a je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových
uznatelných nákladů projektu.
7) Dalším závazným finančním ukazatelem je druhové členění rozpočtu projektu. Změny je
možné provádět po předchozím souhlasu příslušného odboru za předpokladu splnění
následujících podmínek:
a) změna neovlivní celkové uznatelné náklady projektu,
b) změna mezi dílčími nákladovými položkami bude provedena jen v rámci jednoho
druhu nákladů,
c) změna nebude mít vliv na základní účel projektu.
8) Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace poskytnuta
na plnění bez DPH.
9) Žadatel o dotaci může předložit více žádostí o dotaci.
10) Dotace nebude poskytnuta žadateli:
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a) vůči jehož majetku probíhá nebo v posledních 3 letech proběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, nebo na jehož majetek byla
nařízena exekuce,
b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje,
f) který obdržel v předchozích obdobích dotaci a nesplnil požadavky dle čl. XII. odst.
1), 2), 5), 6), 7) těchto Zásad.
11) Příjemce odpovídá za hospodárné použití dotačních prostředků v souladu s předloženým
rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví jak z hlediska
poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu.
12) Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který není definován jako neuznatelný dle bodu 13)
tohoto článku, a splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
c) byl uhrazen do konce realizace projektu,
d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
13) Neuznatelný náklad je náklad na:
• pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
• dlužný úrok,
• opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
• nákupy pozemků nebo budov,
• rekonstrukce a opravy nemovitostí,
• ztráty z devizových kurzů,
• občerstvení a reprezentativní pohoštění,
• nájemné s následnou koupí (leasing),
• cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů , pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto
právního předpisu,
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mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb.),
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc), to neplatí
pro programy „Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny“ a „Podpora
vybraných služeb zdravotní péče“.

14) Dotace budou příjemci poskytnuty formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet,
způsobem stanoveným ve smlouvě (jednorázově nebo ve splátkách).
15) Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro příjemce jako
závazný ukazatel.
16) V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené finanční prostředky
neprodleně vrátit na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu poskytnuta, a
to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. Současně je
povinen předat příslušnému odboru informaci o vrácení dotace.
17) O změnách mezi různými druhy nákladů při dodržení stanoveného podílu dotace na celkových
uznatelných nákladech projektu a při splnění základního účelu projektu (čl. VII. odst. 4 písm.
b)) rozhoduje hejtman kraje na základě odůvodněné žádosti příjemce. O svém rozhodnutí
informuje příslušný orgán kraje, který o poskytnutí finančních prostředků rozhodl, na jeho
nejbližším zasedání.

Čl. IX.
Hodnocení projektů
1) Rada kraje může jmenovat výběrovou komisi, která si ze svých členů zvolí předsedu, jež řídí
komisi.
2) Doručené žádosti o dotaci budou zpracovány příslušným odborem, který zajistí všechny
administrativní postupy spojené s realizací dotačního programu, provede kontrolu formální
správnosti a předloží je výběrové komisi včetně vyhodnocení, zda eventuálním poskytnutím
dotace nebude porušeno pravidlo de minimis. K tomu provede kontrolu a vyhodnocení dosud
příjemci poskytnutých podpor de minimis v Centrálním registru podpor malého rozsahu (de
minimis). Pokud výběrová komise není radou jmenovaná, vykoná její působnost příslušný
odbor.
3) Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, může dle vlastního
uvážení výběrová komise požádat žadatele o dotaci o doplnění. Za formální nedostatky se pro
účely těchto Zásad považuje, například:
a) absence či neúplnost předepsaných formulářů a příloh,
b) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje
žadatele, adresa apod.),
c) numerické chyby v rozpočtu projektu.
4) Žadatel o dotaci může být pozván k projednání předložené žádosti o dotaci.
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5) Výběrová komise předloží stanovisko k hodnoceným žádostem o dotaci, včetně kompletního
seznamu projektů s doporučenou výší dotace radě kraje. Výběrová komise nemá za povinnost
hodnotit žádosti o dotaci obsahující formální nedostatky, v takovém případě ve stanovisku
pouze uvede, že žádost byla podána v rozporu s dotačním programem a nedoporučuje její
poskytnutí.
6) O hodnocení žádostí o dotaci bude sepsán protokol, který bude podepsán všemi přítomnými
členy hodnotící komise.
7) O poskytnutí dotace rozhoduje rada nebo zastupitelstvo kraje (podle vyhrazených kompetencí
stanovených zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů).
8) Usnesení rady nebo zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace bude zveřejněno do 10
kalendářních dnů na úřední desce krajského úřadu a na internetových stránkách kraje.

Čl.X.
Smlouva o poskytnutí dotace
1) Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní a mimo
jiné musí obsahovat:
a) číslo uzavřené smlouvy dle rejstříku evidence smluv,
b) označení smluvní strany v souladu s registrem ekonomických subjektů
a s uvedením postavení (funkcí) osoby, která smluvní stranu zastupuje;je-li smluvní
stranou fyzická osoba její jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého
pobytu,
c) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytnuta,
d) výši poskytnutých finančních prostředků,
e) forma dotace (investiční nebo neinvestiční),
f) účelový znak kraje – povinnost uvádět na všech účetních dokladech,
g) povinnost vedení odděleného účetnictví projektu, jestliže je příjemce povinen vést
účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů,
h) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci,
i) závazný ukazatel finanční spoluúčasti (stanovený jako maximální podíl dotace na
celkových uznatelných nákladech projektu),
j) datum účinnosti uznatelných nákladů,
k) termín ukončení realizace projektu,
l) povinnost zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona,
m) ujednání o možnosti výpovědi, o výpovědní době a o možnosti zrušení smlouvy,
n) sankce za porušení smluvních povinností,
o) informaci o porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace a jejích důsledcích,
p) postupy při kontrole využití dotace a závěrečného vyhodnocení a vyúčtování
dotace,
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q) odkaz na obsah a platnost těchto Zásad,
r) informaci o tom, zda má dotace povahu podpory de minimis,
s) povinnost pro příjemce dotace při všech příležitostech zveřejňovat, že projekt je
podporován krajem a uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních
materiálech souvisejících s realizací projektu,
t) povinnost příjemce dotace, který je povinen vést účetnictví, označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem,
u) stanovení platnosti a účinnosti smlouvy,
v) podpisy smluvních stran.
2) Veškeré změny týkající se smluvního vztahu je příjemce dotace povinen neprodleně písemně
oznámit poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
3) Pokud je již v projektu uveden neuznatelný náklad uvede poskytovatel přímo ve smlouvě o
poskytování dotace, že tento náklad nelze z dotace uhradit.
4) Smlouva o poskytování dotace může obsahovat další náležitosti podle podmínek jednotlivých
dotačních programů.
5) Pokud bude mít dotace povahu podpory de minimis, je možno uzavřít smlouvu o poskytování
dotace pouze tehdy, pokud příjemce předloží při příležitosti jejího uzavírání prohlášení
dle těchto Zásad.
Čl. XI.
Kontrola využití dotace
1) Na poskytování a čerpání dotací dle těchto Zásad se vztahuje kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
2) Kontrola probíhá v těchto stupních:
a) předběžná (před poskytnutím dotace),
b) průběžná (faktická realizace projektu),
c) následná včetně účetní.
3) Kontrolu provádí pověření zaměstnanci krajského úřadu. Dále může kontrolu provádět finanční
a kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje.
4) Zjistí-li se neplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace, příslušný odbor nebo orgán
kontroly zajistí realizaci nezbytných opatření v souladu se smlouvou.

Čl. XII.
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
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1) Závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit do 30 dnů po ukončení realizace projektu.
Pokud byl projekt realizován před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, předloží příjemce
dotace vyúčtování do 30 dnů od jejího uzavření. V rámci závěrečné zprávy je příjemce povinen
předložit i závěrečné vyúčtování čerpání dotace.
2) Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet kraje, ze kterého mu
byly prostředky poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
3) Závěrečná zpráva musí obsahovat:
a) označení příjemce dotace,
b) číslo dotace,
c) popis realizace projektu vč. dodržování jeho harmonogramu,
d) kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,
e) přínos projektu pro cílové skupiny,
f) celkové zhodnocení projektu,
g) vyúčtování poskytnuté dotace.
4) Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie, novinové
články, plakáty, prezenční listiny apod.). Strukturu závěrečné zprávy (průběžné zprávy) stanoví
podle potřeby příslušný odbor; ten také zveřejní na webových stránkách kraje vzor závěrečného
vyúčtování dotace.
5) Vyúčtování poskytnuté dotace musí obsahovat:
a) přehled všech nákladů a výnosů projektu,
b) přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,
c) výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem),
jestliže je příjemce povinen účetnictví vést.
6) Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu závěrečnou zprávu nebo vyúčtování
poskytnuté dotace, ale doručí odůvodněnou žádost o prodloužení termínu, posoudí příslušný
odbor důvody a může rozhodnout o prodloužení termínu pro předložení, maximálně však o 10
dnů. Jestliže příjemce dotace ve stanoveném náhradním termínu nepředloží závěrečnou zprávu,
vyúčtování poskytnuté dotace nebo nevrátí nevyčerpané prostředky, jedná se o porušení
smlouvy o poskytnutí dotace a příjemce dotace má povinnost vrátit poskytnutou dotaci v plné
výši.
7) V případě vykázání vyššího procentuálního podílu dotace na celkových uznatelných nákladech
projektu, stanoveného jako závazný finanční ukazatel, musí být prostředky, o které byl
dohodnutý podíl dotace překročen, vráceny. Tyto prostředky jejich příjemce poukáže zpět na
účet kraje, z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.

Část C
Čl. XIII.
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Dotace z přijatých darů
1) Dotací z přijatých darů jsou finanční prostředky poskytnuté na podporu činnosti nebo úhradu
části nákladů na realizaci akce, jestliže se podle požadavku dárce nestal přijatý dar zdrojem
některého z fondů Ústeckého kraje.
2) Žadatel o dotaci z přijatých darů předkládá písemnou žádost obsahující zejména údaje o
žadateli, specifikaci akce či projektu, výši požadované dotace, celkové náklady projektu,
seznam dalších přispěvovatelů na akci či projekt, možnosti prezentace Ústeckého kraje a
podpis statutárního zástupce. Přílohou žádosti jsou kopie dokumentů uvedených v čl. VI, odst.
3, písm. a), b), e)-a j) těchto zásad.
3) Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí dotace z přijatých darů uzavře
Ústecký kraj s příjemcem Smlouvu o poskytnutí dotace, která obsahuje zejména podmínky, za
kterých se dotace poskytuje, výši dotace, účel použití, způsob a termín vyúčtování, lhůty a
podmínky vrácení dotace v případě nesplnění smluvních podmínek.
4) Příslušným odborem pro poskytnutí dotace dle této části je odbor kancelář hejtmana.

Část D
Čl. XIV.
Záštita představitele kraje
1) Představitelem kraje se pro účely těchto Zásad rozumí hejtman a náměstci hejtmana.
2) Záštita se poskytuje na základě písemné žádosti.
3) O poskytnutí záštity na podporu jednotlivé akce rozhoduje představitel kraje.
4) Na základě rozhodnutí představitele kraje je příjemci záštity zasláno „Oznámení o poskytnutí
záštity představitele Ústeckého kraje “.
5) Příjemcem záštity představitele kraje může být jakýkoliv subjekt.

Část E
Čl. XV.
Mimořádná pomoc
1) Důvodem poskytnutí mimořádné pomoci je situace, do které se příjemce dostane ne vlastní
vinou (např. živelné pohromy, těžké životní situace občanů, způsobené jinými katastrofickými
událostmi) a nelze ji zcela vyřešit jiným způsobem.
2) Mimořádnou pomoc lze poskytnout pouze jednorázově a její maximální výše může činit
200 000,- Kč.
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3) O poskytnutí mimořádné pomoci rozhoduje rada nebo zastupitelstvo.
4) Mimořádná pomoc se poskytuje na základě písemné smlouvy.
5) Poskytnutí mimořádné pomoci musí odpovídat zásadám slučitelné podpory nebo podpory de
minimis.
6) O mimořádnou pomoc lze žádat kdykoliv.
7) Příjemcem mimořádné pomoci může být jakýkoliv subjekt (fyzická nebo právnická osoba).

Část F
Čl. XVI.
Závěrečné ustanovení
1) Údaje o žadatelích o dotace a o poskytnutých dotacích budou v každém kalendářním roce
zapsány do veřejně přístupného informačního registru. Ústecký kraj jako orgán územní
samosprávy je povinen poskytovat informace, vztahující se k jeho působnosti dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2) V odůvodněných případech může schválit výjimku z těchto Zásad Rada nebo Zastupitelstvo
Ústeckého kraje; výjimku může schválit ten orgán, který je podle příslušných ustanovení
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn
rozhodnout o poskytnutí dotace. Liší-li se schválené podmínky dotačního programu od těchto
Zásad, jedná se o ustanovení speciální a mají přednost.
3) Tyto zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. XX/XXZ/2011 ze
dne ………. 2011 a nahrazují Zásady schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
14/16Z/2010 ze dne. 1. 9. 2010, které se tímto ruší.
4) Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

14

Příloha č. 4 k usnesení č. 16/26Z/2011

GG CZ.1.07/1.1.34 Oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II

bodové
hodnocení s
IPRM

1

CZ.1.07/1.1.34/01.00 Střední odborná škola, Litvínov27
Hamr, příspěvková organizace

00555584

Naši truhláři = tradice i budoucnost

86,00

94,60

3 948 447,20

47 200,00

3 901 247,20

schválen k
financování

2

CZ.1.07/1.1.34/01.00
07

Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Podbořany,
příspěvková organizace

18380824

Budoucnost je v technice

90,00

90,00

5 051 428,80

58 000,00

4 993 428,80

schválen k
financování

3

CZ.1.07/1.1.34/01.00
10

Vyšší odborná škola a Střední
škola, Varnsdorf, příspěvková
organizace

18383874

Implementace prvků mechatroniky do
výuky elektro-technických oborů SŠ

88,00

88,00

6 830 628,00

111 200,00

6 719 428,00

schválen k
financování

4

CZ.1.07/1.1.34/01.00 Střední škola stavební, Teplice,
15
příspěvková organizace

00497088

Zvyšování prestiže stavebních a
technických oborů

88,00

88,00

10 891 798,12

14 000,00

10 877 798,12

schválen k
financování

5

CZ.1.07/1.1.34/01.00
24

Asistenční centrum, a.s.

63144883

Motivace a příprava žáků středních
škol pro studium na technických
vysokých školách

86,50

86,50

9 598 920,84

102 600,00

9 496 320,84

schválen k
financování

6

CZ.1.07/1.1.34/01.00
26

Základní škola Chomutov, Na
Příkopech 895

46789685

Jak přilákat žáky do středních
odborných škol

85,00

85,00

3 086 077,60

35 400,00

3 050 677,60

schválen k
financování

7

CZ.1.07/1.1.34/01.00
14

Střední škola stavební a
technická, Ústí nad Labem,
Čelakovského 5, příspěvková
organizace

18385061

Podpora stavebních a technických
řemesel

84,50

84,50

11 377 613,82

70 560,00

11 307 053,82

schválen k
financování

8

CZ.1.07/1.1.34/01.00
22

Podkrušnohorské gymnázium,
Most, příspěvková organizace

49872559

Nebojte se matematiky!

84,00

84,00

8 730 530,40

91 200,00

8 639 330,40

schválen k
financování

9

CZ.1.07/1.1.34/01.00
18

Občanské sdružení Spartakus

26652005

Přírodní vědy s chutí a zajímavě

83,50

83,50

4 995 830,00

81 200,00

4 914 630,00

schválen k
financování

10

CZ.1.07/1.1.34/01.00
06

Základní škola a Mateřská škola
Ploskovice, příspěvková
organizace

72745126

Krok za krokem

83,50

83,50

4 977 377,60

59 000,00

4 918 377,60

schválen k
financování

11

CZ.1.07/1.1.34/01.00
09

Poradenství/Consultancy Tis
Praha s.r.o.

26683326

Matematika hrou

83,50

83,50

5 606 993,60

55 680,00

5 551 313,60

schválen k
financování

12

CZ.1.07/1.1.34/01.00
28

TEACH TEAM s.r.o.

27264378

Implementace interaktivních prvků do
výuky fyziky na základní škole

83,00

83,00

14 236 377,28

439 200,00

13 797 177,28

13

CZ.1.07/1.1.34/01.00
08

N B W s.r.o.

49101315

Krušnohorská hračka

81,50

81,50

5 006 763,20

69 600,00

4 937 163,20

NORS systems s.r.o.

28581318

Podpora výuky matematiky na ZŠ

80,50

80,50

14 410 406,08

00082201

Tvorba a implementace nových
vzdělávacích modulů do praktické
výuky včetně přípravy zázemí pro
aktivní praktické zapojení žáků do
výuky technických předmětů

76,50

76,50

4 591 131,78

Pořadí

bodové
hodnocení

1. výzva oblast podpory 1.1
alokace na výzvu 120 000 000 Kč
reg. číslo
projektu

CZ.1.07/1.1.34/01.00
14
25

žadatel

Střední průmyslová škola strojní
CZ.1.07/1.1.34/01.00
a elektrotechnická, Ústí nad
15
02
Labem, Resslova 5, příspěvková
organizace

IČO

název projektu

požadovaná výše
schválená výše
finanční podpory výše krácední
finanční
v Kč
podpory

0,00

0,00

stav projektu

schválen k
financování
schválen k
financování
neschválen k
finacování

4 591 131,78

schválen k
financování

0,00

neschválen k
finacování

16

CZ.1.07/1.1.34/01.00
16

Střední odborná škola Louny,
příspěvková organizace

14451042

Motivační centrum technických oborů

76,00

76,00

3 927 200,94

17

CZ.1.07/1.1.34/01.00
20

Základní škola Žatec,
Komenského alej 749, okres
Louny

61357421

Výuka matematiky pomocí aplikací z
reálného života aneb matematika není
věda

75,50

75,50

7 656 924,00

91 200,00

7 565 724,00

schválen k
financování

18

CZ.1.07/1.1.34/01.00
12

České dráhy, a.s.

70994226

Zlepšování podmínek pro výuku
technických oborů v Ústeckém kraji

73,50

73,50

3 247 358,30

3 247 358,30

0,00

neschválen k
finacování

19

CZ.1.07/1.1.34/01.00
19

Svaz strojírenské technologie,
zájmové sdružení

00548871

Získání dovedností v programování na
CNC obráběcích strojích pro žáky
středních odborných škol a učilišť

73,00

73,00

4 672 713,16

223 639,98

4 449 073,18

schválen k
financování

20

Střední škola lodní dopravy a
CZ.1.07/1.1.34/01.00
technických řemesel, Děčín VI,
17
příspěvková organizace

14450488

Rozvoj technického vzdělávání na
Děčínsku

71,00

71,00

9 969 666,20

91 200,00

9 878 466,20

schválen k
financování

21

CZ.1.07/1.1.34/01.00
05

Gymnázium, Teplice, Čs.
dobrovolců 11, příspěvková
organizace

61515451

Didaktický ráj 2011

70,00

70,00

5 817 912,64

0,00

neschválen k
finacování

22

CZ.1.07/1.1.34/01.00
23

NELUMBO spol. s r.o.

26433770

Zvyšování technicko-přírodovědných
kompetencí žáků ZŠ exkurzemi do
praxe

70,00

70,00

3 118 654,40

0,00

neschválen k
finacování

23

CZ.1.07/1.1.34/01.00
21

SEDUCTUS, s.r.o.

25489411

Implementace regionálních specifik do
výuky 1. stupně ZŠ v ÚK

69,00

69,00

8 873 076,00

0,00

neschválen k
finacování

24

CZ.1.07/1.1.34/01.00
03

EXIN, společnost s ručením
omezeným

18385206

Řemeslo má zlaté dno

55,50

55,50

7 816 784,35

vyřazen při věcném
hodnocení

25

CZ.1.07/1.1.34/01.00
11

Masarykova základní škola a
Mateřská škola Krupka,
Masarykova 461

60232749

Centrum experimentálního vzdělávání
a profesní přípravy žáků

53,50

53,50

4 598 119,54

vyřazen při věcném
hodnocení

26

CZ.1.07/1.1.34/01.00 Vzdělávací a rekreační centrum
13
Lesná, o.p.s.

28666721

Člověk a Krušné hory

50,00

50,00

4 995 233,04

27

CZ.1.07/1.1.34/01.00
01

Biskupské gymnázium a
Základní škola Bohosudov

70901619

IQ PARK PRO VŠECHNY

5 057 593,44

28

CZ.1.07/1.1.34/01.00
04

Masarykova základní škola
Lubenec, okres Louny

49123718

Věda a technika

4 426 895,38

187 518 455,71

vyřazen při věcném
hodnocení
vyřazen při
hodnocení
přijatelnosti
vyřazen při
hodnocení
přijatelnosti
119 588 341,62

Příloha č. 5 k usnesení č. 16/26Z/2011
Příloha č. 2

GG CZ.1.07/1.2.35 Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji II

bodové
hodnocení s IPRM

požadovaná výše
finanční podpory
v Kč

výše krácení

schválená výše
finanční podpory

stav projektu

91,00

91,00

6 999 577,20

79 800,00

6 919 777,20

schválen
k financování

pořadí

bodové
hodnocení

1. výzva oblast podpory 1.2
alokace na výzvu 47 000 000

reg. číslo projektu

1

CZ.1.07/1.2.35/01.00
11

2

CZ.1.07/1.2.35/01.00 Rekvalifikační a informační
06
centrum s.r.o.

25438352

Učíme se být odpovědní

90,50

90,50

5 997 223,20

46 400,00

5 950 823,20

schválen
k financování

3

CZ.1.07/1.2.35/01.00
15

Vyšší odborná škola a
Střední škola, Varnsdorf,
příspěvková organizace

18383874

Učíme se za školou

86,00

86,00

9 924 156,00

96 900,00

9 827 256,00

schválen
k financování

4

CZ.1.07/1.2.35/01.00
08

GENESIA

26627361

Informační technologie proti
bariérám ve vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími
potřebami

84,00

84,00

8 206 755,20

51 300,00

8 155 455,20

schválen
k financování

5

CZ.1.07/1.2.35/01.00
19

Dětský domov a Školní
jídelna, Chomutov,
Čelakovského 822,
příspěvková organizace

61345733

HERKULES - Posílení volních
vlastností ke zvládání
náročných životních situací

83,50

83,50

8 115 318,00

79 800,00

8 035 518,00

schválen
k financování

6

CZ.1.07/1.2.35/01.00
18

Jezdecká společnost
HIPODROM MOST

26625644

Jeden za všechny, všichni na
koně!

82,50

82,50

7 954 737,60

91 200,00

7 863 537,60

schválen
k financování

7

CZ.1.07/1.2.35/01.00
04

"Komunitní centrum
Chánov"

26542943

Centrum KLUBÍČKO

71,50

78,65

5 551 224,44

0,00

neschválen k
financování

8

CZ.1.07/1.2.35/01.00
13

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

KOMPAKT - Komplexní
podpůrné edukativní aktivity

71,50

78,65

7 641 297,94

0,00

neschválen k
financování

9

CZ.1.07/1.2.35/01.00
02

Základní škola a Mateřská
škola Litvínov - Janov,
Přátelství 160, okres Most

00832502

Včasné zajištění minimální
garantované péče o děti se
sociokulturním znevýhodněním

69,00

75,90

7 075 925,76

0,00

neschválen k
financování

10

CZ.1.07/1.2.35/01.00
20

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Servisní centrum pro školy

67,50

74,25

9 996 983,57

0,00

neschválen k
financování

11

CZ.1.07/1.2.35/01.00
21

Základní škola Mateřská
škola Děčín IV, Máchovo
náměstí 688/11,
příspěvková organizace

72743816

Odpolední škola

73,00

73,00

3 742 208,81

0,00

neschválen k
financování

12

CZ.1.07/1.2.35/01.00
14

Oblastní charita Most

70828920

Předškolní vzdělávání pro děti
ze sociálně vyloučených lokalit
v Mostě

71,50

71,50

6 390 486,40

0,00

neschválen k
financování

13

CZ.1.07/1.2.35/01.00
16

CEET s.r.o.

27279987

Základy anglického jazyka pro
žáky se SVP z praktických a
některých speciálních škol

70,50

70,50

3 659 345,20

0,00

neschválen k
financování

14

CZ.1.07/1.2.35/01.00
17

Poradna pro integraci,
občanské sdružení

67362621

Žádné hranice pro děti cizince.
Podpora rovných příležitostí a
inkluzivního prostředí škol pro
děti cizince.

69,00

69,00

8 169 012,00

0,00

neschválen k
financování

15

CZ.1.07/1.2.35/01.00
22

občanské sdružení Rami

68975287

Škola pro mladé hudební a
kulturní producenty

69,00

69,00

4 995 656,00

0,00

neschválen k
financování

16

CZ.1.07/1.2.35/01.00
23

Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa,
příspěvková organizace

72742526

S úsměvem do školy - snadný
přechod z MŠ do ZŠ

67,50

67,50

4 347 749,90

0,00

neschválen k
financování

CZ.1.07/1.2.35/01.00
17
09

Gymnázium, Roudnice nad
Labem, Havlíčkova 175,
příspěvková organizace

46773754

Rozvoj vzdělávacích a
identifikačních příležitostí pro
nadané a skrytě nadané žáky
v přírodních vědách s využitím
online prostředí v Ústeckém
kraji

67,00

67,00

3 760 767,38

0,00

neschválen k
financování

18 CZ.1.07/1.2.35/01.001

WHITE LIGHT I.

57,00

57,00

9 979 632,96

vyřazen při věcném
hodnocení

51,00

51,00

5 131 411,50

vyřazen při věcném
hodnocení

žadatel

SEDUCTUS, s.r.o.

0

19
CZ.1.07/1.2.35/01.001
2

20 CZ.1.07/1.2.35/01.000
5

21 CZ.1.07/1.2.35/01.000

3

25489411

Podpora rozvoje deficitů
dílčích funkcí

64676803

Občanské sdružení Světlo
Kadaň /OSS Kadaň/

Projekt metodické a odborné
podpory a poradenství

47326204

Učíme se jinak III

65650701

Centrum pro předškolní
vzdělávání
Podpůrné programy v primární
prevenci rizikového chování na
školách

6 934 934,72

26661306

7 560 480,00

22864156

Zavádění nových
kompenzačních pomůcek ve
speciální škole

26672499

Rodinné centrum pro
předškolní přípravu

o.s.Mosty - sociálně
psychologické centrum

OK help o.s.

1

23 CZ.1.07/1.2.35/01.000

název projektu

Základní škola Moat, Jakuba
Arbesa 2454, příspěvková
organizace

7

22 CZ.1.07/1.2.35/01.000

IČO

Via Europa, o.s.

vyřazen při
hodnocení
přijatelnosti
vyřazen při
hodnocení
přijatelnosti

4 640 600,79

vyřazen při
hodnocení
přijatelnosti
vyřazen při
hodnocení
přijatelnosti

8 963 441,48

155 738 926,05

46 752 367,20

Příloha č. 6 k usnesení č. 16/26Z/2011
Příloha č.3

GG CZ.1.07/1.3.49 Další vzdělávání pracovníků škol a škol a školských zařízení v Ústeckém kraji II

1. výzva oblast podpory 1.3
alokace na výzvu 60 000 000
pořadí

bodové bodové požadovaná výše
hodnoc hodnoce finanční podpory
ení
ní s IPRM
v Kč

reg. číslo projektu

1

CZ.1.07/1.3.49/01.
0012

Základní škola Jirkov,
Krušnohorská 1675, okres
Chomutov

00830232

Čím dříve tím lépe

78,50

86,35

7 112 688,00

2

CZ.1.07/1.3.49/01.
0006

LAPTUS s.r.o.

28498577

Vzdělávání "Brána k
úspěchu"

86,00

86,00

4 984 148,80

58 000,00

4 926 148,80

schválen k
financování

3

CZ.1.07/1.3.49/01.
0014

AC Education s.r.o.

27971601

Než děti dostanou
kornout, aneb učíme
pedagogy MŠ novým
metodám

82,50

82,50

9 104 484,60

102 600,00

9 001 884,60

schválen k
financování

4

CZ.1.07/1.3.49/01.
0011

Naděje - M, o.p.s.

25454722

Kariérové poradenství v
praxi

82,00

82,00

5 485 720,00

46 400,00

5 439 320,00

schválen k
financování

5

CZ.1.07/1.3.49/01.
0008

INFINITIA s.r.o.

27303829

Interdisciplinární
vzdělávání pracovníků
80,50
škol a školských zařízení
v oblasti vzduchotechniky

80,50

14 959 387,84

0,00

14 959 387,84

schválen k
financování

6

CZ.1.07/1.3.49/01.
0004

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště,
Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806, příspěvková

69411263

7

Evropská obchodní akademie,
CZ.1.07/1.3.49/01.
Děčín I,Komenského náměstí 47274611
0002
2, příspěvková organizace

8

CZ.1.07/1.3.49/01.
0013

Střední škola řemesel a
služeb, Děčín IV, Ruská147,
příspěvková organizace

žadatel

IČO

název projektu

výše krácení

schválená výše
finanční podpory

stav projektu

0,00

neschválen k
financování

Inspiruj se a vzdělej se

79,50

79,50

6 731 944,00

870 000,00

5 861 944,00

schválen k
financování

Rozvoj klíčových
kompetencí zástupců
ředitele na školách a
školských zařízeních

79,00

79,00

5 100 202,16

52 200,00

5 048 002,16

schválen k
financování

00556807

Simulační inkubátor

76,50

76,50

7 003 211,20

186 600,00

6 816 611,20

schválen k
financování

9

Pedagogicko-psychologická
poradna Ústeckého kraje a
CZ.1.07/1.3.49/01. Zařízení pro další vzdělávání
0016
pedagogických pracovníků,
Teplice, příspěvková
organizace

61515809

Čtyřlístek - čtyři cesty k
nadaným dětem

75,50

75,50

8 900 938,06

0,00

neschválen k
financování

10

CZ.1.07/1.3.49/01.
0001

Základní škola Děčín VI, Na
Stráni 879/2, příspěvková
organizace

72743891

Zásadní změna systému
plateb za školní akce

71,50

71,50

3 611 679,01

0,00

neschválen k
financování

11

CZ.1.07/1.3.49/01.
0009

GENESIA

26627361

Učící se škola - škola
dobré praxe

71,50

71,50

6 050 444,00

0,00

neschválen k
financování

63,00

63,00

4 007 812,19

vyřazen při věcném
hodnocení

51,00

51,00

4 237 415,40

vyřazen při věcném
hodnocení

12

CZ.1.07/1.3.49/01.
0015

BERRY, spol. s r.o.

49100751

Kariérové vzdělávání
výchovných poradců a
pedagogů - cesta k
rozšíření spektra služeb
kariérového poradenství
a výcviku na SŠ

13

CZ.1.07/1.3.49/01.
0005

STELMA spol. s r.o.

25297945

Právní předpisy v praxi
základních škol

14

CZ.1.07/1.3.49/01.
0003

SELLI s.r.o.

49096893

ERUDIK - Další
vzdělávání pracovníků
škol na Ústecku

10 542 640,56

vyřazen při
hodnocení
přijatelnosti

15

CZ.1.07/1.3.49/01.
0007

AKCENT College s.r.o.

27259439

Metodická a jazyková
podpora učitelů

4 108 831,69

vyřazen při
hodnocení
přijatelnosti

16

CZ.1.07/1.3.49/01.
0010

ASISTA, s.r.o.

47284234

Anglický jazyk - moje
další aprobace

7 589 994,60

vyřazen při
hodnocení
přijatelnosti

109 531 542,11

52 053 298,60

Příloha č. 7 k usnesení č. 19/26Z/2011

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

823/2010 – dodatek č. 1

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Zdeněk Francl, samostatný referent odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: francl.z@kr-ustecky.cz, 475 657 179
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 Česká spořitelna, a.s.

Příjemce
Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo:
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Vítem Mandíkem – primátorem města Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Ing. Vít Mandík – primátor města Ústí nad Labem
E-mail/telefon: primator@mag-ul.cz, 475 271 776
IČ:
00081531
DIČ:
Bank. spojení: 9005-1125411/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. bodu 3. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 1. 9. 2010 č. 19/16Z/2010, kterým byla
Statutárnímu městu Ústí nad Labem poskytnuta dotace ve výši 1 276 000,- Kč z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje na podporu realizace PD stavby „Ústí nad Labem –
dostavba kanalizačního systému městské části Božtěšice a Skorotice“, takto:
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Článek II.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2012. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.

V Ústí nad Labem dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Ing. Vít Mandík
primátor města Ústí nad Labem
příjemce
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Spojené přílohy 1 a 1a k bodu 23a)

[Návrh: (Ústí n/L). srpen 2011]

Příloha č. 8 k usnesení č. 23/26Z/2011
Příloha 8 k usnesení č. 22/26Z/2011

Ústecký kraj

-a-

HARGO a.s.

NÁJEMNÍ SMLOUVA
(Nájem pozemků v k.ú. Tatinná a k.ú. Nehasice.)
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NÁJEMNÍ SMLOUVA
(uzavřená v souladu se zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění)
SMLUVNÍ STRANY
1.

Ústecký kraj, se sídlem Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01,
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, zastoupený Janou Vaňhovou, hejtmankou
Ústeckého kraje („Pronajímatel“)

a
2.

HARGO a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Švédská 39/107 PSČ 150 00, IČ
28212606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 13354, jednající Bc. Jiřím Kleinem, předsedou představenstva,
(„Nájemce“)
Pronajímatel a Nájemce společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli
z nich samostatně „Smluvní strana“.

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Vzhledem k tomu, že:
(a)

Pronajímatel je vlastníkem Pozemků; a

(b)

Nájemce má v úmyslu si od Pronajímatele pronajmout Předmět nájmu za
účelem realizace Projektu; a

(c)

po vydání Kolaudace má Nájemce v úmyslu odkoupit od Pronajímatele
Pozemek k prodeji, který představuje část Předmětu nájmu,

uzavírají Smluvní strany tuto Nájemní smlouvu („Smlouva“).
2.

VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ

2.1

Nevyplývá-li ze souvislostí jinak, pak se použijí tato vymezení pojmů:

Den zahájení

znamená den uvedený v článku 3.2;

Geometrický plán č. znamená geometrický plán, který je definován v článku 7.1 této
140-367/2011 a 181- Smlouvy a kterým je vymezen Pozemek k prodeji; Geometrický
367/2011
plán č. 140-367/2011 a 181-367/2011, k.ú. Tatinná a Nehasice
(číselně stanoveno dle katastrálního území) tvoří nedílnou
součást této Smlouvy jako její Příloha č. 4A této Smlouvy;
Geometrický plán č. znamená geometrický plán, který je definován v článku 7.2 této
141-367/2011 a 182- Smlouvy a kterým je vymezen Pozemek pro expanzi;
367/2011
Geometrický plán č. 141-367/2011 a 182-367/2011, k.ú. Tatinná a
Nehasice (číselně stanoveno dle katastrálního území) tvoří
nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 4B této
Smlouvy;
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Kolaudace

znamená kolaudační souhlas k trvalému užívání stavby Projektu
za účelem uvedeným v Příloze č. 1 a 2 této Smlouvy;

Kupní smlouva

znamená kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k Pozemku
k prodeji, kterou Smluvní strany uzavřou za podmínek
sjednaných touto Smlouvou; dohodnuté znění návrhu Kupní
smlouvy tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy;

Nájemce

znamená HARGO a.s. a právní nástupce HARGO a.s. a osoby,
na něž přejdou v souladu s touto Smlouvou práva a povinnosti
z této Smlouvy;

Nájemné

znamená Nájemné za Pozemek k prodeji, včetně Sníženého
Nájemného za Pozemek k prodeji, spolu s Nájemným za Pozemek
pro expanzi.

Podmínky

má význam uvedený v článku 8.4 písm. (a) této Smlouvy;

Projekt

znamená výstavbu závodu (za účelem výroby popsané v Příloze č.
1 této Smlouvy), jak je blíže popsáno v Příloze č. 1 této Smlouvy
a jak je vyznačeno na plánech v Příloze č. 2 této Smlouvy;

Práce Nájemce

znamená práce spočívající v realizaci Projektu;

Pronajímatel

znamená Ústecký kraj a případné právní nástupce coby vlastníky
Předmětu nájmu;

Pozemek k prodeji

znamená pozemek, který je tvořen částmi ploch pozemků parc. č.
554/6, v k.ú. Tatinná a parc.č. 801/7 v k.ú. Nehasice, jsou
vyznačeny v Geometrickém plánu č. 140-367/2011 a 181367/2011 (číselně stanoveno dle katastrálního území) jako
pozemek parc.č. 554/27 o celkové výměře [16.534] m2 a pozemek
parc.č. 801/79 o celkové výměře [8.478] m2 a které představují
část Předmětu nájmu;

Pozemek
pro expanzi

znamená pozemek, který je tvořen částmi ploch pozemků parc. č.
554/6, v k.ú. Tatinná a parc.č. 801/7 v k.ú. Nehasice jsou
vyznačeny v Geometrickém plánu č. 141-367/2011 a 182367/2011 (číselně stanoveno dle katastrálního území) jako
pozemek parc.č. 554/28 o celkové výměře [8.319] m2 a pozemek
parc.č. 801/80 o celkové výměře [6.402] m2 a které představují
část Předmětu nájmu;

Pozemky

znamená následující pozemky:
(a)

parc.č. 554/6 o výměře 56.248 m2, druh pozemku: ostatní
plocha v k.ú. Tatinná;

(b)

parc.č. 801/7 o výměře 87.200 m2, druh pozemku: ostatní
plocha v k.ú. Nehasice

jež jsou ke dni podpisu této Smlouvy ve vlastnictví Pronajímatele,
a jež jsou vedeny v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, na listu
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vlastnictví číslo 31 pro k.ú. Tatinná, a na listu vlastnictví číslo
115 pro k.ú. Nehasice obec Bitozeves, vše dle částečných výpisů
z katastru nemovitostí, jejichž kopie tvoří Přílohu č. 5 této
Smlouvy;
Předmět nájmu

znamená pozemky označené touto Smlouvou jako Pozemek
k prodeji a Pozemek pro expanzi;

Rozhodnutí
o umístění stavby

znamená územní rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas
nebo veřejnoprávní smlouva k umístění stavby - bude vydáno
příslušným úřadem a bude umožňovat umístění Projektu na
Pozemku k prodeji;

Stavební povolení

znamená stavební povolení, ohlášení nebo veřejnoprávní smlouva
k provedení stavby k realizaci Projektu - bude vydáno příslušným
úřadem, nebo certifikát autorizovaného inspektora k provedení
stavby, vše bude vydáno na základě Rozhodnutí o umístění
stavby;

Smlouva

znamená tuto Nájemní smlouvu včetně ujednání vztahujících se
k uzavření Kupní smlouvy k Pozemku k prodeji a ujednání
vztahující se k předkupnímu právu k Pozemku pro expanzi;

Rozhodnutí

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu
a zvláštního účtu Ministerstva financí ČR – změna č. 4, evidenční
číslo ISPROFIN 222232 0014;

Smlouva s ČR-MO

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví státu (Letiště Žatec
a přilehlé satelity) č. 21834934 na Ústecký kraj;

3.

PŘEDMĚT NÁJMU, ÚČEL NÁJMU A DOBA NÁJMU

3.1

Pronajímatel tímto pronajímá Nájemci a Nájemce tímto od Pronajímatele přejímá do
nájmu
(i)

Pozemek k prodeji, a to za účelem uskutečnění Projektu za účelem
provozování závodu po dobu od vydání Kolaudace do zápisu vlastnických
práv Nájemce k Předmětu nájmu v katastru nemovitostí, a

(ii)

Pozemek pro expanzi, a to za účelem eventuálního dalšího rozšíření Projektu
Nájemce. Nájemce není oprávněn Pozemek pro expanzi využít k jinému účelu.

3.2

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která začíná běžet v den podpisu této
Smlouvy („Den zahájení“).

3.3

Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, nájem Předmětu nájmu podle této
Smlouvy skončí následovně:
(a)

Jestliže dojde k uzavření Kupní smlouvy mezi Nájemcem a Pronajímatelem
v souladu s částí 8. této Smlouvy, nájem Pozemku k prodeji podle této
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Smlouvy skončí v den, kdy vlastnické právo Nájemce k Pozemku k prodeji
bude zapsáno do katastru nemovitostí, a nájem Pozemku pro expanzi podle
této Smlouvy skončí uplynutím lhůty 5 (pěti) let ode Dne zahájení.
(b)

Jestliže Nájemce nevyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy v souladu
s částí 8. této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, a neučiní tak ani
během dodatečného dvouměsíčního období, nájem Předmětu nájmu skončí
uplynutím tohoto dodatečného dvouměsíčního období. Pro tento případ
skončení nájmu dále platí, že Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli
veškeré náklady, které měl Pronajímatel v souvislosti s touto Smlouvou.

(i)

V případě ukončení nájmu k Předmětu nájmu způsobem uvedeným v písm. (b)
článku 3.3 této Smlouvy, je Nájemce povinen uvést Předmět nájmu do
původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na vlastní
náklad. Pokud tak Nájemce neučiní ve lhůtě 4 měsíců následujících po měsíci,
ve kterém skončil nájem Předmětu nájmu, je Pronajímatel oprávněn uvést
Předmět nájmu do původního stavu a přeúčtovat Nájemci veškeré náklady,
které mu takto vznikly. Při výběru zhotovitele odstranění stavby Nájemce
postupuje Pronajímatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách se
základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Náklady
Pronajímatele je povinen Nájemce uhradit do 14 dní od obdržení vyúčtování
Pronajímatele.

(c)

Jestliže Nájemce vyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy v souladu
s částí 8. této Smlouvy a Pronajímatel neuzavře Kupní smlouvu ve lhůtě
stanovené v článku 8.4 písm. (c) této Smlouvy a neučiní tak ani během
dodatečného jednoměsíčního období, nájem Předmětu nájmu podle této
Smlouvy končí uplynutím tohoto dodatečného jednoměsíčního období.
Pronajímatel je povinen v tomto případě uhradit Nájemci veškeré náklady,
které měl Nájemce v souvislosti s uskutečňováním Projektu; povinnost
Pronajímatele k náhradě škody není ustanovením tohoto odstavce dotčena.
Předchozí dvě věty se neuplatní v případě postupu dle článku 13.8 této
Smlouvy, přičemž v takovém případě platí, že:
(1) nájem Pozemku k prodeji skončí v den, kdy dojde k zápisu vlastnického
práva Nájemce k Pozemku k prodeji do katastru nemovitostí na základě
rozhodnutí příslušného soudu o nahrazení projevu vůle, a nájem Pozemku pro
expanzi skončí uplynutím lhůty 5 (pěti) let ode Dne zahájení; nebo
(2) dojde-li k pravomocnému zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle
podle článku 13.8 této Smlouvy, nájem Předmětu nájmu skončí dnem nabytí
právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí žaloby na nahrazení
projevu vůle (nedohodnou-li se Smluvní strany v takovém případě jinak).

(i)

V případě skončení nájmu Předmětu nájmu z důvodu uvedeného v prvních
dvou větách písm. (c) článku 3.3 této Smlouvy, po úhradě veškerých nákladů,
které měl Nájemce v souvislosti s uskutečňováním Projektu, a veškeré škody
vzniklé Nájemci, se stane vlastníkem Projektu Pronajímatel; pro tyto účely
Smluvní strany podepíší příslušnou kupní smlouvu a návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud se Pronajímatel nestane
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podle předchozí věty vlastníkem Projektu, je Nájemce povinen uvést Předmět
nájmu do původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na
vlastní náklad ve lhůtě 4 měsíců následujících po měsíci, ve kterém tato
Smlouva skončila. Takto vzniklé náklady Nájemce se stanou součástí
pohledávky Nájemce proti Pronajímateli podle písm. (c) článku 3.3 této
Smlouvy. Při výběru zhotovitele odstranění stavby Nájemce postupuje tak, že
zhotovitel bude vybrán na základě výběrového řízení, do kterého budou
přizváni minimálně 3 (tři) dodavatelé, přičemž základním hodnotícím
kritériem bude nejnižší nabídková cena. Tento bod Smlouvy se neužije, pokud
dojde ke skončení nájmu z důvodu právní moci rozhodnutí příslušného soudu
o zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle dle článku 13.8 této Smlouvy a
v případě, kdy dojde k zápisu vlastnického práva Nájemce k Pozemku
k prodeji do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí příslušného soudu o
nahrazení projevu vůle.

3.4

(d)

V případě, že Nájemce nezíská ve lhůtě do 30.09.2012 pravomocné Stavební
povolení, nájem Předmětu nájmu skončí uplynutím dne 31.12.2012 Nájemce
je povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem
užívání Předmětu nájmu), přičemž ujednání článku 3.3 písm. (b) bodu (i) této
Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

(e)

V případě, že Nájemce nezíská ve lhůtě do 31.12.2012 Kolaudaci, nájem
Předmětu nájmu skončí uplynutím dne 31.3.2013, pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak nebo pokud se nejedná o postup dle bodu (i) níže. Nájemce
je povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem
užívání Předmětu nájmu), přičemž ujednání článku 3.3 písm. (b) bodu (i)
tohoto článku Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

(i)

Pokud získá Nájemce ve lhůtě do 31.12.2012 povolení k předčasnému užívání
Projektu nebo rozhodnutí o uložení provedení zkušebního provozu Projektu,
končí nájem Předmětu nájmu, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak,
uplynutím lhůt stanovených příslušnými správními orgány pro předčasné
užívání stavby nebo zkušební provoz Projektu, jestliže v těchto lhůtách
Nájemce nezíská Kolaudaci. Nebudou-li příslušnými správními orgány
stanoveny lhůty pro předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz Projektu,
platí, že nájem Předmětu nájmu končí dnem 31.12.2014, jestliže do této doby
Nájemce nezíská Kolaudaci. V případě skončení nájmu dle tohoto bodu této
Smlouvy je Nájemce povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav
před počátkem užívání Předmětu nájmu), přičemž ujednání článku 3.3 písm.
(b) bod (i) tohoto článku Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

Nájemce potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Rozhodnutím o
poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu Ministerstva
financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014 a zavazuje se
respektovat zvláštní užívání a postupy plynoucí z tohoto Rozhodnutí pro užívání
Předmětu nájmu. Nájemce tímto výslovně prohlašuje, že nebude požadovat náhradu
svých nákladů vynaložených na uskutečnění Projektu, ani nebude požadovat slevu na
nájemném z důvodu, že uskutečňuje nebo uskutečnil Projekt; toto prohlášení se
nevztahuje na situaci popsanou v písm. (c) článku 3.3 této Smlouvy.
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3.5

Nájemce prohlašuje že byl seznámen s obsahem Smlouvy s ČR-MO a je si vědom
a zavazuje se do 30.9.2019 bezvýhradně dodržet podmínky využití Předmětu nájmu
stanovené v Rozhodnutí, tj. užít Předmět nájmu v souladu s ujednáním článku 3.1 této
Smlouvy.

3.6

Nájemce se výslovně zavazuje, že bude Pozemek k prodeji užívat pouze pro účely
výstavby Projektu a za účelem jeho provozování - výroby popsané v Příloze č. 1 této
Smlouvy- po dobu od vydání Kolaudace (případně povolení k předčasnému užívání
stavby Projektu nebo rozhodnutí o uložení provedení zkušebního provozu Projektu)
do zápisu vlastnických práv Nájemce k Pozemku k prodeji v katastru nemovitostí.
Nájemce prohlašuje, že Projekt odpovídá investičnímu záměru předloženému
Pronajímatelem Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR za účelem vydání souhlasu pro
vstup Nájemce jako investora do průmyslové zóny Triangle. Nájemce se výslovně
zavazuje, že bude Pozemek pro expanzi užívat pouze v souladu s účelem, tak jak je
uvedeno v článku 3.1 bod (ii) této Smlouvy.

3.7

Nájemce není oprávněn podnajmout Předmět nájmu třetí osobě.

4.

NÁJEMNÉ

4.1

Nájemce se zavazuje, že za užívání Pozemku k prodeji bude Pronajímateli hradit
nájemné ve výši 125.060,-Kč (slovy: Jedno sto dvacet pět tisíc šedesát korun
českých) za rok (vypočtené jako násobek výměry Pozemku k prodeji a částky 5,- Kč
za 1m2 Pozemku k prodeji za rok) („Nájemné za Pozemek k prodeji“) plus příslušná
DPH, pokud se bude na pronájem vztahovat; měsíční nájemné tedy činí 10.421,66 Kč.

4.2

Strany se dohodly, že v období od Dne zahájení do posledního dne kalendářního
měsíce, v němž nabude Stavební povolení k Projektu právní moci, bude Nájemce
platit roční nájemné za Pozemek k prodeji ve výši 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká)
(dále jen „Snížené Nájemné za Pozemek k prodeji“), přičemž počínaje prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo Stavební povolení
právní moci, se bude hradit plná výše Nájemného za Pozemek k prodeji, jak je
vymezena v článku 4.1 této Smlouvy. Nájemce uhradí celkové Snížené Nájemné za
Pozemek k prodeji za celé období, na které se Snížené Nájemné za Pozemek k prodeji
vztahuje společně s měsíčním Nájemným za Pozemek k prodeji za první kalendářní
měsíc, v němž se bude hradit Nájemné za Pozemek k prodeji v plné výši.

4.3

Nájemce se zavazuje, že za užívání Pozemku pro expanzi bude Pronajímateli hradit
nájemné ve výši 14.721,-Kč (slovy: Čtrnáct tisíc sedm set dvacet jedna korun
českých) za rok (vypočtené jako násobek výměry Pozemku pro expanzi a částky 1,Kč za 1m2 Pozemku pro expanzi za rok) („Nájemné za Pozemek pro expanzi“) plus
příslušná DPH, pokud se bude na pronájem vztahovat; měsíční nájemné tedy činí
1.226,75 Kč

4.4

Nájemné za Pozemek k prodeji a Nájemné za Pozemek pro expanzi včetně příslušné
DPH, pokud se bude na pronájem vztahovat, bude hrazeno měsíčně k 15 dni běžného
kalendářního měsíce (ustanovení článku 4.2 výše zůstává nedotčeno).
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5.

PRÁCE NÁJEMCE

5.1

Pro účely územního řízení o vydání Rozhodnutí o umístění stavby a pro účely
stavebního řízení o vydání Stavebního povolení Pronajímatel souhlasí s umístěním
Projektu na Pozemku k prodeji.

5.2

Nájemce se zavazuje získat veškerá rozhodnutí a povolení umožňující výstavbu
Projektu, zejména Rozhodnutí o umístění stavby a Stavební povolení. Nájemce je
povinen do 30.09.2012 prokázat Pronajímateli okolnost, že bylo ve věci vydání
Stavebního povolení zahájeno příslušné správní řízení věcně a místně příslušným
správním orgánem.

5.3

Jakmile bude vydáno a nabude právní moci Stavební povolení, bude Nájemce
oprávněn zahájit provádění Prací Nájemce.

5.4

Nájemce si na vlastní náklady zřídí napojení Projektu na následující inženýrské sítě:

5.5

(a)

Plyn,

(b)

Elektřina – VN

(c)

Splašková kanalizace

(d)

Dešťová kanalizace

(e)

Vedení NN – telekomunikace

(f)

vodovod pitný

(g)

vodovod průmyslový

Pronajímatel se zavazuje po splnění Podmínek a současně s Kupní smlouvou (tj. ve
lhůtě pro uzavření Kupní smlouvy dle článku 8.4(c) této Smlouvy) uzavřít
s Nájemcem smlouvy o zřízení úplatných věcných břemen spočívajících v právu
Nájemce:
(a)

vybudovat a provozovat na části sousedních pozemků Pronajímatele parc. č.;
889/1; 554/22, 554/23 a 890 v k.ú Tatinná a parc.č. 801/7 v k.ú. Nehasice
přípojky všech inženýrských sítí popsaných v článku 5.4 této Smlouvy;

(b)

vybudovat a provozovat komunikaci k Projektu jak je vyznačena na plánu
v Příloze č. 2 této Smlouvy;

(c)

vjíždět na Předmět nájmu z míst určených na plánech v Příloze č. 2 této
Smlouvy; a

Věcná břemena dle výše uvedeného budou zřízena in rem ve prospěch pozemků
tvořících Předmět nájmu. Pronajímatel souhlasí se vstupem na předmětné pozemky za
účelem realizace přípojek na inženýrské sítě dle článku 5.4 této Smlouvy.
5.6

Pronajímatel Nájemci umožní bezplatné napojení na inženýrské sítě uvedené v článku
5.4 této Smlouvy, které jsou ve vlastnictví Pronajímatele.
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5.7

Nájemce je povinen při užívání Předmětu nájmu respektovat ustanovení všech
relevantních všeobecně závazných a prováděcích právních předpisů.

5.8

Za podmínek uložených v Rozhodnutí je Nájemce povinen vždy k 20. lednu
následujícího roku podat Pronajímateli zprávu o stavu přípravy a realizace Projektu se
stavem k 31.12. roku předchozího. V této informaci uvede dále jméno investora,
zařazení investičního záměru podle OKEČ (CZ-NACE), plochu pozemků v nájmu
investora, plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud realizovanou výši investice,
počet dosud vytvořených pracovních míst. Ke zprávě přiloží všechna relevantní
rozhodnutí, která mu byla v uplynulém kalendářním roce vydána orgány veřejné
správy v souvislosti s přípravou a výstavbou jeho záměru (územní povolení, stavební
rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, atd.). Pro zamezení pochybnostem
v případě, že Rozhodnutí nebude vyžadovat splnění uvedené informační povinnosti,
účinnost tohoto článku 5.8 zanikne.

5.9

Nájemce prokáže Pronajímateli, že provedl zkoušku možnosti zasakování čistých
dešťových vod ze střech jeho budov do okolního terénu zejména pro účel získání
územního rozhodnutí. v případě, že bude zkouška zasakování úspěšná, Nájemce
upřednostní tento způsob odvodu čistých dešťových vod ze střech jeho budov do
okolního terénu při žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení a navrhne
s ohledem na pořizovací náklady nejefektivnější řešení. Podrobné technické řešení
bude součástí projektu Nájemce.

6.

POSTOUPENÍ TÉTO SMLOUVY NÁJEMCEM

6.1

Nájemce je oprávněn se souhlasem Pronajímatele postoupit veškerá práva
a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu. Pro tyto účely Nájemce písemně sdělí
Pronajímateli identifikaci zamýšleného nabyvatele těchto práv a povinností z této
Smlouvy („Nabyvatel“) a Pronajímatel se v případě udělení souhlasu dle předchozí
věty zavazuje podepsat jakoukoli třístrannou smlouvu s Nájemcem a Nabyvatelem,
případně dohodu o ukončení nájmu dle této Smlouvy a novou smlouvu o nájmu
s Nabyvatelem, přičemž podmínky takové nové smlouvy budou identické jako
podmínky sjednané v této Smlouvě.

6.2

Smluvní strany se dohodly, že Pronajímatel udělí souhlas dle článku 6.1 této Smlouvy
v případě, že:
(a)

převod práv a povinností Nájemce dle této Smlouvy se bude týkat Nabyvatele,
který bude splňovat podmínky Programu na podporu rozvoje průmyslových
zón a Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
a podmínky Rozhodnutí; a

(b)

třístranná smlouva zamýšlená článkem 6.1 bude zajišťovat postoupení
veškerých práv a převod veškerých povinností dle této Smlouvy
v nezměněném rozsahu s výjimkou práv a/nebo povinností v tu dobu
konzumovaných v důsledku splnění příslušného závazku.

7.

GEOMETRICKÉ PLÁNY

7.1

Pronajímatel prohlašuje, že společnost HARGO a.s. předala dne 13.9.2011
Geometrický plán č. 140-367/2011 a 181-367/2011 (číselně stanoveno dle
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katastrálního území), kterým vymezila Pozemek k prodeji. Geometrický plán č. 140367/2011 a 181-367/2011 tvoří Přílohu č. 4A této Smlouvy.

7.2

Pronajímatel prohlašuje, že společnost HARGO a.s. předala dne 13.9.2011
Geometrický plán č. 141-367/2011 s 182-367/2011 (číselně stanoveno dle
katastrálního území), kterým vymezila Pozemek pro expanzi. Geometrický plán č.
141-367/2011 s 182-367/2011 tvoří Přílohu č. 4B této Smlouvy.

7.3

Bude-li v souvislosti s Geometrickým plánem č. 140-367/2011 a 181-367/2011
a/nebo v souvislosti s Geometrickým plánem č. 141-367/2011 s 182-367/2011 potřeba
zajistit, aby příslušný stavební úřad vydal územní rozhodnutí o dělení a scelení
pozemků, popř. aby vydal souhlas s dělením a scelením pozemků, zavazuje se
Pronajímatel takové územní rozhodnutí a/nebo takový souhlas zajistit na vlastní
náklady tak, aby takové územní rozhodnutí nabylo právní moci a/nebo takový souhlas
byl vydán nejpozději do 3 (tří) měsíců od data splnění Podmínky dle článku 8.4 písm.
(a) bod (i) této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Nájemce zajistit vydání územního
rozhodnutí o dělení a scelení pozemků, popř. vydání souhlasu s dělením a scelením
pozemků v případě, že tak neučiní Pronajímatel.

8.

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K POZEMKU K PRODEJI

8.1

Smluvní strany se dohodly, že za podmínek sjednaných v této části 8. této Smlouvy
bude mezi nimi uzavřena Kupní smlouva, jejímž předmětem bude Pozemek k prodeji.

8.2

Smluvní strany se tímto dohodly a prohlašují, že Kupní smlouva (ve znění, které tvoří
Přílohu č. 6 této Smlouvy) má podobu, kterou Smluvní strany co do celkového obsahu
projednaly a odsouhlasily, a že s výjimkou záležitostí uvedených v článku 8.3 níže
nelze před podpisem Kupní smlouvy provádět žádné další změny nebo doplnění,
pokud se na tom Smluvní strany výslovně písemně nedohodnou. Návrh Kupní
smlouvy tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 této Smlouvy.

8.3

Před podpisem Kupní smlouvy lze do ní zahrnout následující informace a/nebo
změny:

8.4

(a)

dokončení částí textu Kupní smlouvy, které jsou v ní označeny hranatými
závorkami; a

(b)

doplnění a/nebo aktualizace příloh ke Kupní smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že:
(a)

podmínky pro uzavření Kupní smlouvy jsou:

(i)

vydání Kolaudace; a

(ii)

nabytí právní moci územního rozhodnutí o dělení a scelení pozemků a/nebo
vydání souhlasu s dělením a scelením pozemků dle článku 7.3 této Smlouvy,

(společně dále jen jako „Podmínky“).

11

(b)

K uzavření Kupní smlouvy vyzve Nájemce Pronajímatele, a to během 30
(třiceti) kalendářních dní poté, kdy budou splněny Podmínky, přičemž tato
lhůta může být prodloužena v souladu s ustanovením článku 12.3 této
Smlouvy. Závazek Smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu zaniká v případě,
že:

(i)

Podmínka dle článku 8.4 písm. (a) bodu (i) nebude splněna do 31.12.2014;
nebo

(ii)

Podmínka dle článku 8.4 písm. (a) bodu (ii) nebude splněna do 31.3.2015.

(c)

Kupní smlouva bude uzavřena do 60 (šedesáti) dnů poté, kdy Nájemce vyzve
Pronajímatele k jejímu uzavření dle písm. (b) výše, přičemž tato lhůta může
být prodloužena v souladu s ustanovením článku 12.3 této Smlouvy.

(d)

V případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro uzavření Kupní smlouvy
dle písm. (c) výše z důvodu na straně Pronajímatele, použije se přiměřeně
článek 3.3 písm. (c) bod (i) této Smlouvy; v případě, že dojde k marnému
uplynutí lhůty pro uzavření Kupní smlouvy dle písm. (c) výše z důvodu na
straně Nájemce, použije se přiměřeně článek 3.3 písm. (b) bod (i) této
Smlouvy.

8.5

Smluvní strany konstatují, že tato část 8. Smlouvy má povahu smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

9.

PŘEDKUPNÍ PRÁVO

9.1

Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě, že Pronajímatel bude mít v úmyslu
převést vlastnické právo k Pozemku pro expanzi, nabídne Pozemek pro expanzi
k prodeji za tržní cenu Nájemci, přičemž taková tržní cena bude stanovena na základě
znaleckého posudku. Podmínkou pro převod vlastnického práva k Pozemku pro
expanzi je soulad takového převodu s podmínkami vyplývajícími z Rozhodnutí.
Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do konce 3. (třetího) kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla Nájemci doručena nabídka k odkupu
Pozemku pro expanzi a znalecký posudek stanovující výši kupní ceny, bude Nájemce
povinen doručit Pronajímateli vyjádření, zda využije předkupního práva k Pozemku
pro expanzi.

10.

UKONČENÍ NÁJMU

10.1

Tato Smlouva a nájem končí primárně způsobem stanoveným v článku 3.3 této
Smlouvy.

10.2

Smluvní strany mohou nájem kdykoli ukončit vzájemnou písemnou dohodou.

10.3

Pronajímatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět na základě písemné výpovědi
s dvouměsíční výpovědní lhůtou v následujících případech:
(a)

Nájemce je déle než tři měsíce v prodlení s platbou Nájemného;
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(b)

Nájemce užívá Předmět nájmu v rozporu s ustanoveními článku 3.1, 3.4 a 3.5
této Smlouvy, pokud nebude dosaženo nápravy do 30 (třiceti) kalendářních
dní ode dne doručení upozornění Pronajímatele;

V případě výpovědi Pronajímatele dle tohoto článku 10.3 je Nájemce povinen uvést
Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na
vlastní náklad, přičemž ujednání článku 3.3 písm. (b) bod (i) této Smlouvy pro tento
případ platí obdobně.
10.4

Nájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět na základě písemné výpovědi
s dvouměsíční výpovědní lhůtou v následujících případech:
(a)

Pronajímatel porušuje své povinnosti dle této Smlouvy, pokud nebude
dosaženo nápravy v přiměřené lhůtě; pro tento případ se ujednání článku 3.3
písm. (c) bod (i) této Smlouvy užije obdobně;

(b)

v souladu s článkem 10.5 níže.

10.5

Nájemce má dále právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoli důvodu. Ve výpovědi je
Nájemce povinen uvést důvod výpovědi. Nájemce však není oprávněn vypovědět tuto
Smlouvu z důvodů, na které se vztahuje ujednání článku 3.3 písm. (b), 3.3 písm. (c),
3.3 písm. (d) a 3.3 písm. (e) této Smlouvy. Nájemce je povinen uvést Předmět nájmu
do původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na vlastní náklad,
přičemž ujednání článku 3.3 písm. (b) bod (i) této Smlouvy pro tento případ platí
obdobně.

10.6

V případě jakékoli výpovědi počíná výpovědní lhůta běžet prvním dnem měsíce
následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena jejímu příjemci.

10.7

V případě jakékoli změny vlastnictví Předmětu nájmu má Nájemce právo vypovědět
tuto Smlouvu na základě písemné výpovědi s výpovědní lhůtou v délce 3 (třech)
měsíců.

10.8

Smluvní strany sjednávají, že při skončení nájmu podle článku 3.3 a při skončení
nájmu výpovědí podle části 10 této Smlouvy, zaniká smlouva o uzavření budoucí
kupní smlouvy dle části 8. této Smlouvy.

11.

DALŠÍ ZÁVAZKY PRONAJÍMATELE

11.1

Pronajímatel je povinen:
(a)

po dobu účinnosti této Smlouvy nepřevést vlastnické právo k Předmětu nájmu
(ani kterékoli části) za úplatu či bezúplatně na žádnou třetí osobu a bez
předchozího písemného souhlasu Nájemce nezatížit Předmět nájmu žádnými
dluhy, věcnými, předkupními ani jinými právy třetích osob;

(b)

poskytnout na požádání Nájemci veškerou součinnost a podporu, jež bude
Nájemce požadovat v souvislosti se získáním Rozhodnutí o umístění stavby,
Stavebního povolení a/nebo Kolaudace, a jejímuž poskytnutí nebudou bránit
příslušné právní předpisy;
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(c)

Pronajímatel vynaloží maximální úsilí v rozsahu přípustném podle českého
a evropského práva tak, aby Nájemci byla poskytnuta veškera povolení,
souhlasy a stanoviska potřebná pro Rozhodnutí o umístění stavby a pro
Stavební povolení a;

(d)

zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo zmařit naplnění účelu této
Smlouvy.

12.

ZÁRUKY PRONAJÍMATELE

12.1

Pronajímatel prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy
pravdivé a zavazuje se učinit vše pro to, aby byly pravdivé i v okamžiku uzavření
Kupní smlouvy:
(a)

Pronajímatel je zákonným a jediným vlastníkem Předmětu nájmu a je
oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy a Kupní
smlouvy získal veškeré potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Předmět nájmu není zatížen žádnými dluhy, právními vadami, nájemními
smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy, zástavními ani užívacími
právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla uvedena na výpisu z katastru
nemovitostí týkajícího se Předmětu nájmu ke dni uzavření této Smlouvy;

(c)

Pronajímatel nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči
finančním či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či by se
mohly stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení k Předmětu
nájmu;

(d)

Předmět nájmu (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy ani
nikdy v minulosti nebyl součástí ochranného pásma;

(e)

Pronajímatel si není vědom toho, že by porušoval jakékoli právní normy
týkající se ochrany životního prostředí;

(f)

Předmět nájmu (ani žádná jeho část) nebyl a není předmětem restitučních
nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu soudního či
správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani nehrozí; Předmět
nájmu ani žádná jeho část nebyla vložena do základního kapitálu žádné
obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba nemůže k Předmětu nájmu
uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího věcnému břemeni, která by
vznikla vydržením;

(g)

Předmět nájmu není stavebním pozemkem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty;

(h)

Pronajímatel si není vědom, že by se na Předmětu nájmu nacházely nadzemní
či podzemní stavby nebo archeologické památky;

(i)

Dle platného územního plánu je Pozemek k prodeji způsobilý k uskutečnění
výstavby Projektu a Pozemek pro expanzi je způsobilý k dalšímu rozšíření
Projektu, přičemž v současné době neprobíhá žádné řízení o změně tohoto
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územního plánu, které by se dotýkalo Předmětu nájmu a Pronajímatel si není
vědom, že by kdokoli usiloval o zahájení takového řízení;
(j)

Pronajímatel si není vědom, že by se na nebo pod Předmětem nájmu
nacházely nebezpečné látky nebo materiály.

12.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená článku 12.1 této
Smlouvy ukáže jako nepravdivá a takový nedostatek není Pronajímatelem napraven
ani v dodatečné přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové prohlášení ukázalo jako
nepravdivé, má Nájemce právo odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením o
odstoupení zaslaným Pronajímateli v souladu s ustanoveními upravujícími oznámení
podle článku 14 této Smlouvy. V případě, že dojde k ukončení nájmu dle tohoto
článku se použije přiměřeně ujednání článku 3.3 písm. (c) bod (i) této Smlouvy.
Neodstoupí-li Nájemce od Smlouvy, má právo na náhradu nákladů a škody, které mu
vzniknou v důsledku porušení povinností Pronajímatelem.

12.3

Ve vztahu k zárukám dle článku 12.1 se sjednává, že není porušením záruky uvedené
v článku 12.1(a) a/nebo 12.1(b), pokud vznik práva či povinnosti k Předmětu nájmu,
v němž spočívá porušení příslušné záruky, bude vyplývat z důvodu úkonu při výkonu
rozhodnutí prováděného na základě nepravomocného exekučního titulu vydaného
podle občanského soudního řádu či exekučního řádu eventuálně titulu dle zákona č.
337/1992 Sb., respektive zákona č. 280/2009 Sb. V případě, že u příslušného
soudu/orgánu bude probíhat řízení ohledně výkonu rozhodnutí prováděného na
základě takového nepravomocného exekučního titulu:
(a)

nebude Nájemce povinen uzavřít Kupní smlouvu (a to ani v případě, že vyzve
Pronajímatele dle článku 8.4 písm. (b) této Smlouvy) do doby, kdy:

(i)

takové řízení bude pravomocně skončeno ve prospěch Pronajímatele; nebo

(ii)

bude vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu/orgánu, na základě
kterého bude vyloučen Předmět nájmu z výkonu rozhodnutí prováděného dle
výše uvedeného ujednání;

a
(b)

lhůta podle článku 8.4 písm. (b) k učinění výzvy k uzavření Kupní smlouvy ze
strany Nájemce se automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 60 (šedesáti)
dnů ode dne pravomocného skončení daného řízení ve prospěch Pronajímatele
a lhůta podle článku 8.4 písm. (c) k uzavření Kupní smlouvy se automaticky
prodlužuje a skončí uplynutím 90 (devadesáti) dnů ode dne pravomocného
skončení daného řízení ve prospěch Pronajímatele.

13.

SMLUVNÍ POKUTY

13.1

Pokud Pronajímatel poruší závazek vymezený článkem 11.1(a) a/nebo článkem 12.2,
je Pronajímatel povinen uhradit Nájemci smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč.
Smluvní pokuta a její úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody (s
přihlédnutím k článku 12.3, který se použije přiměřeně).

13.2

Pokud Nájemce poruší některý závazek vymezený v článku 3.4 a 3.6 této Smlouvy, je
Nájemce povinen za každé porušení uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši
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10.000.000 Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30 kalendářních dní ode dne, kdy
jej Pronajímatel na takové porušení závazku písemně upozornil. Smluvní pokuta a její
úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody.
13.3

Pokud Nájemce poruší závazek vymezený v článku 5.8 této Smlouvy, je Nájemce
povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení
povinnosti Nájemce uložen Pronajímateli. Výslovně se sjednává, že Pronajímatel má
právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen odvodem
za porušení rozpočtové kázně.

13.4

Pokud Nájemce poruší svůj závazek vymezený v článku 3.5 této Smlouvy je Nájemce
povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající výši smluvní
pokuty stanovené podle pravidla článku VI. Smlouvy s ČR-MO, tzn. ve výši částky,
která je uvedena v čl. III Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví státu (Letiště
Žatec a přilehlé satelity) č. 21834934, jako evidenční hodnota té nemovitosti, ve
vztahu k níž k porušení závazku došlo.

13.5

Pokud Pronajímatel poruší svůj závazek uzavřít Kupní smlouvu dle článku 8.4 písm.
(c) této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, uhradí Pronajímatel Nájemci
smluvní pokutu ve výši 10.000.000 Kč (uvedenou smluvní pokutou nejsou dotčeny
nároky Nájemce dle článku 3.3 písm. (c) bod (i) a/nebo podle článku 13.8 této
Smlouvy).

13.6

Pokud Nájemce nevyzve Pronajímatele dle článku 8.4 písm. (b) této Smlouvy či
neuzavře dle článku 8.4 písm. (c) této Smlouvy Kupní smlouvu a neučiní tak ani
v dodatečné lhůtě dle článku 3.3 písm. (b) této Smlouvy, uhradí Nájemce
Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000.000 Kč

13.7

Závazky Pronajímatele uvedené v článku 3.3 písm. (c) této Smlouvy nejsou
ustanovením článku 13.5 dotčeny.

13.8

Smluvní strany se dohodly, že Nájemce má v případě, že Pronajímatel poruší svůj
závazek uzavřít Kupní smlouvu, ačkoli budou splněny všechny Podmínky, právo
požadovat, aby příslušný soud vydal rozhodnutí o nahrazení projevu vůle dle
ustanovení § 50a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

14.

OZNÁMENÍ

14.1

Veškerá oznámení, jež mají být doručena podle této Smlouvy, budou v písemné
podobě a mohou být doručena osobně, faxovým přenosem (s tím, že originál bude
doručen následně kterýmkoli způsobem v tomto článku uvedeným) nebo doporučenou
poštou.
ADRESA Pronajímatele:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, Ústí nad Labem
Fax: +420 475 200 245
Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Pikal – zástupce ředitele Krajského úřadu
Ústeckého kraje a vedoucí odboru kanceláře ředitele
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Bc. Jaroslav Krch – odbor kanceláře ředitele

Kopie:
ADRESA Nájemce:

HARGO a.s.
Praha 5, Smíchov, Švédská 39/107 PSČ 150 00
777 722 394
Kontaktní osoba:
Bc. Jiří Klein

15.

JAZYK SMLOUVY

15.1

Tato Smlouva o nájmu je vyhotovena ve 3 (třech) vyhotoveních v jazyce českém,
z nichž Nájemce obdrží 1 (jedno) vyhotovení a pronajímatel 2 (dvě) vyhotovení.

16.

ZMĚNY SMLOUVY

16.1

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a poskytnou si navzájem maximální součinnost
ke splnění účelu nájmu dle této Smlouvy a bez zbytečného odkladu budou jedna
druhou informovat o skutečnostech týkajících se účelu této Smlouvy.

16.2

Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, řádně číslovanými dodatky

17.

ROZHODNÉ PRÁVO

17.1

Tato Smlouva o nájmu se řídí právními předpisy České republiky a vykládá se
v souladu s nimi.

18.

INFORMOVÁNÍ

18.1

Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (Pronajímatel), jako
orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho
působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této
smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Nájemce
prohlašuje, že:
(a)

Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat
veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového
právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových
dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),

(b)

veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob,
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu
k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
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19.

SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY PRONAJÍMATELE

19.1

Uzavření této Smlouvy a Kupní smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. [●] ze dne [●]. Záměr pronajmout Pozemek k prodeji a převést
vlastnické právo k Pozemku k prodeji na Nájemce byl zveřejněn na úřední desce
Ústeckého kraje v souladu s ustanovením zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, od
……………… do ………………. Záměr pronajmout Pozemek pro expanzi byl
zveřejněn na úřední desce Ústeckého kraje v souladu s ustanovením zákona č.
129/2000 Sb., zákon o krajích, od ……………… do ………………

19.2

Strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly, uzavírají ji ze své
svobodné a vážné vůle, nikoli v důsledku omylu nebo pod nátlakem.

V [●] dne [●]

_________________________
Ústecký kraj
Jana Vaňhová
hejtmanka
V [●] dne [●]

_________________________
HARGO a.s.
Bc. Jiří Klein
předseda představenstva
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Přílohy:
1.

Specifikace Projektu

2.

Plány s vyznačením Projektu

3.

Výpis z obchodního rejstříku Nájemce

4A.

Geometrický plán č. 140-367/2011 a 181-367-367/2011

4B.

Geometrický plán č. 1411-367/2011 a 182-367/20141

5.

Kopie částečného výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se Pozemků

6.

Kupní smlouva

Příloha č. 1 Specifikace projektu
Švédská 39/107

HARGO a.s.

150 00 Praha 5

 +420 251 553 189

1. INVESTIČNÍ ZÁMĚR
Projekt: Výrobní linka na výrobu granulátu a mikro granulátu
Zařazení: CZ - NACE 22.22.19 - Výroba ostatních pryžových
výrobků
Základní parametry projektu Hargo, a.s. – Strategická průmyslová zónaTriangle-Žatec
Název stavby: výroba granulátu a mikrogrenuláru z pryžep
Druh stavby: novostavba
Místo stavby: průmyslová zóna Triangle - Žatec
k.ú. Nehasice ppč. 801/7, k.ú. Tatinna, ppč. 554/6
Celkové řešené území : 3,98 ha
Plánovaný počet zaměstnanců : 120
Kraj :

Ústecký

Projektant:

V & M spol. s r.o., Matoušova 21, Liberec III

•

Identifikační údaje stavebníka (investora)

Hargo a.s.

Seznam zpracovatelů
Vedoucí projektant:
Ing. Miloslav Jon – ev. č. v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT: 0500134
Architektonické a stavebně technické řešení:

Ing. Miloslav Jon*, Martin Kůt*

Švédská 39/107

HARGO a.s.
Stavebně konstrukční část:

150 00 Praha 5

 +420 251 553 189

Ing. Vladislav Šulc*, Ing. Petr

Valach
Požárně bezpečnostní řešení stavby:

Ing. Poříz*

Vytápění:

Ing. Pelcman*

Zařízení vzduchotechniky:

Ing. Jančík*

Zdravotně technické instalace:

Kyncl František*

Venkovní kanalizace, voda,

Kyncl Františeký*

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody:

Miroslav Remišovský *

Zařízení slaboproudé elektrotechniky:

Miroslav Remišovský *

Zpevněné plochy, terénní úpravy:

Ing. Filip*

Sadové úpravy

Ing. Burdová*

Poznámka:

* autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb.

Charakteristika území a stavebního pozemku

poloha v obci:
Zájmové území se nachází v jihovýchodní čísti průmyslové zóny Triangle. Celá z zóna
se nachází v bezprostředně podél komunikace Louny – Chomutov před odbočkou na Žatec

Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) účel užívání stavby:
V navrhované přístavbě bude probíhat výroba granulátu a mikrogranulátu z pryže,
Výrobky se budou prodávat zájemcům pro další využití.
b) trvalá nebo dočasná stavba:

HARGO a.s.
jedná se o trvalou stavbu
c) novostavba nebo změna dokončené stavby:
noostavba

d) etapizace výstavby.
Stavba bude probíhat ve čtyřech etapách.
Orientační údaje o stavbě

Kapacity:
hala-výrobní …..….………………………1720 m2
hala skladová……………………………….882 m2
sklad surovin ……………………………. 1400 m2
sklad chipsů ……………………………….265 m2
administartivní budova (zastavěná plocha)…………….188 m2
kanceláře …………………………………….85 m2
hygienické a sociální zázemí ………………..70 m2
technologie …………………………………..62 m2
1. etapa expanze
Kapacity:
hala-výrobní …..….………………………580 m2
hala skladová……………………………..580 m2
.
2. etapa expanze
Kapacity:
hala-výrobní …..….………………………..740 m2

Švédská 39/107
150 00 Praha 5

 +420 251 553 189

HARGO a.s.

Švédská 39/107
150 00 Praha 5

 +420 251 553 189

hala skladová……………………………….740 m2

3. etapa expanze
Kapacity:
hala-výrobní …..….………………………1700 m2
hala skladová……………………………….800 m2
sklad surovin ……………………………. 1350 m2
sklad chipsů ……………………………….250 m2
administartivní budova (zastavěná plocha)………….….200 m2
kanceláře …………………………………….90 m2
hygienické a sociální zázemí ………………..70 m2
4. etapa expanze
Kapacity:
hala-výrobní …..….………………………..740 m2
hala skladová……………………………….740 m2

popis stavby

1) haly
Haly budou železobetonové, montované, se sedlovou střechou.
Svislá nosná konstrukce bude z montovaných železobetonových sloupů. Vodorovná
konstrukce bude z železobetonových sedlových vazníků.
Opláštění haly bude z trapézového plechu.
2) sklad surovin a sklad chipsů
Budou z monolitického železobetonu
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3) administrativní budova
svislá nosná konstrukce bude zděná z keramických bloků, Vodorovná nosná konstrukce
bude z předpínaných panelů Spiroll

Přehled výše investice na HM, NM a prac.pozic v období 3 let
Výše investic

Výše investic

Hmotný majetek

Nehmotný majetek

1.rok

100.000.000,- Kč

10.000.000,- Kč

54

2.rok

40.000.000,- Kč

5.000.000,- Kč

26 (80)

3.rok

30.000.000,- Kč

5.000.000,- Kč

40 (120)

Časový
harmonogram

Počet zaměstnanců

1.1 Popis trhu
1.1.1 Definice zákaznických segmentů
a/ Stávajícími i potencionálními zákazníky a dodavateli základních surovin jsou všechny
velké svozové firmy zabývající se svozem odpadu. Mezi další zákazníky patří sběrné dvory,
zemědělská družstva, dovozci a výrobci pryžových výrobků.
b/ Stávajícími i potenciálními zákazníky granulátu a mikro granulátu jsou všichni výrobci
sportovních povrchů, termoplastů, duroplastů a elastomerových povrchů.

Hlavní zákaznické segmenty granulátu a mikro granulátu jsou tedy:
 Sportovní povrchy
 Termoplasty
 Duroplasty
 Elastomerové povrchy
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 Gumoasfalty
 Výrobci stavebních tlumících prvků
 Výstavba vozovek a výroba bezpečnostních prvků silničního provozu
 Obuvnický průmysl

1.1.2 Potenciál trhu, vývoj trhu
Potenciál trhu
Současní odběratelé mají zájem o uzavření dlouholetých smluv, v praxi se ale z hlediska
možného zlepšení podmínek trhu uzavírají 1leté kontrakty s možnou opcí na další rok. V
případě výroby kvalitního=čistého granulátu je velká poptávka po celém evropském trhu.
Doposud však je malá informovanost o tomto produktu a také známá opatrnost a
konzervativnost odběratelů při potenciální změně zavedených dodavatelů.
Dá se předpokládat, že v následujícím období, dojde k rychlému růstu poptávky této
suroviny z důvodu zvyšující se ceny u současných dodavatelů a nedostatku přírodního
kaučuku na celosvětovém trhu. Použitím granulátu a mikro granulátu v prvovýrobě značně
snižuje provozní náklady a významně řeší problémy s ekologičností používaných metod.
Mikro granulát, je novým typem produktu, který v podstatě nahrazuje v 100% přírodní
kaučuk a vytváří nový tržní segment v oblasti výstavby vozovek, dá se však také posuzovat
jako substitut ke stávajícím metodám výroby pneumatik. Potenciál trhu je téměř neomezený,
je však závislý na ochotě odběratelů k realizaci změny.
Na základě technicko-marketingového průzkumu, bylo zjištěno, že „český“ granulát a mikro
granulát na trhu chybí a poměrně draze se kupuje a dováží ze zahraničí. HARGO a.s. bude
schopno produkovat tuto surovinu za nižších výrobních nákladů a tím může nabídnout

zákazníkům příznivou cenu, která pro ně znamená snížení jednotkových nákladů za dovoz
ze zahraničí.

Vývoj trhu

Vývoj trhu za poslední rok byl ovlivněn celosvětovým nedostatkem přírodního kaučuku, který
výrazně zdražil výrobu nových pryžových výrobků . V současné době se již projevuje
oživení trhu, který sebou přináší i zvýšenou potřebu kvalitního a cenově dostupného
granulátu a mikro granulátu vyrobeného za pomocí nejmodernějších technologií a nově
vyvinutých postupů. Aktuální poptávané množství od současně oslovených odběratelů
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granulátu je v tuto chvíli přes 6.000 t měsíčně, což je několikanásobně vyšší než limit
zařízení.
Hospodářská krize nutí všechny firmy k hledání nových dodavatelů granulátu a mikro
granulátu, který sníží jejich výrobní a logistické náklady.
Dalším významným vlivem při očekávaném růstu poptávky po těchto výrobcích je všeobecný
tlak vyspělých zemí po zavádění ekologických principů do všech činností a také ochrana
životního prostředí.

1.1.3 Popis konkurence
V oboru výroby granulátu a mikro granulátu působí na českém trhu tři společnosti:
• Montstav s.r.o.
• Bonus obchodní společnost s.r.o.
• Kovosteel s.r.o.

Společným rysem těchto firem je nabídka kompletního sortimentu granulátu 0-6mm.Granulát
těchto firem je plný nečistot díky již zastaralé technologii, musí se dočisťovat a tím se zvedá
jeho cena , což dává šanci HARGO a.s. prosadit se na trhu nižší cenou a individuálním
přístupem k zákazníkovi.
Na evropském trhu působí více společností na výrobu granulátu, ale vzhledem k jejich
poloze a náklady na logistiku nejsou přímou konkurencí.

1.1.4 Odběratelé (zajištění odbytu)
Do České republiky se dováží 60% potřebného granulátu, který je podstatně dražší než
granulát vyrobený v tuzemsku. Proto je velký „hlad“ po tuzemských výrobcích granulátu na
českém i zahraničním trhu.

Z českých a zahraničních firem byly zatím osloveny následující firmy, které mají zájem
granulát odebírat:

•
•

Pragoelast, s.r.o.
Parabit s.r.o.

•

Icopal Vedag CZ s.r.o.

HARGO a.s.
•

Cetus Sp.zo.o

•

ESTATO Gmbh

•

TPL Gmbh
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Management a vlastníci HARGO a.s. mají dobré obchodní vazby na zahraniční firmy
vyrábějící sportovní povrchy, které tyto firmy distribuují po celém světě. Spolupracující firma
ESTATO Gmbh má dceřinou společnost v Číně, se kterou se jedná o zajištění prodeje
granulátu na čínském trhu.
Certifikační zkoušky vyrobeného granulátu co se týče čistoty, zrnitosti a zdravotní
nezávadnosti provede Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. T. Bati 299, 764 21,Zlín.
Poptávka uvedených firem po vyrobeném granulátu je reálná a dá se očekávat, že by měla
naplnit cílové výrobní kapacity HARGO a.s.. Konkrétní objednávky je však možné přijmout a
potvrdit až po instalaci a provozních zkouškách nového zařízení, které umožní vyrábět
granulát a mikro granulát v požadovaném množství a opakované kvalitě.

1.1.5 Dodavatelé
Dodavatele vstupních surovin:
•
•
•
•
•
•
•

Marius Pedersen a.s.
Tasy s.r.o.
.A.S.A. a.s.
GPD a.s.
SITA CZ a.s.
AVE CZ s.r.o.
Sběrné dvory, zemědělská družstva a ostatní výrobci a dovozci pryžových
výrobků.

Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na většinu uvedených dodavatelských subjektů.
Zvýšení odběru u dodavatelů se projeví pozitivním multiplikačním efektem, který bude
generovat zvýšení jejich obratu, zisku a tvorbu dalších pracovních míst.
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1.1.6 Možné substituty produktu
Vzhledem k jedinečnosti výrobku nelze hovořit o přímých substitutech, ale o různých
metodách výroby granulátu. Samozřejmě pro zákazníka je rozhodující kvalita a cena
požadované granulátu.
Mikro granulát je novým typem produktu, který v podstatě vytváří nový tržní segment
v oblasti náhrady přírodního kaučuku v prvovýrobě pneumatik. Problémem u výrobce je
nejen vysoká cena, ale i nedostatek přírodního kaučuku na celosvětovém trhu.

1.2 Projektová strategie
1.2.1 Popis produktu
Mikro granulát – moučka zrnitosti 0,00 – 0,80 mm:
- plnivo do gumárenských směsí (je možno nahradit až 80% primárního kaučuku)
- přísada modifikovaných asfaltů
- plnivo nátěrových hmot, sloužících jako ochrana proti korozi, opotřebení a chemikáliím
- výroba regenerátu
- směs polyuretanu a gumové moučky jako hluková izolace
Granulát - zrnitosti 0,8- 8,00 mm:
- podlahové krytiny na bázi Duroplastu
- polotovary a hotové výrobky na bázi termoplastu
- elastomerové povrchy
- dlaždice, desky, rohože
- náhrady výrobku z technické pryže vyrobené na bázi gumového granulátu
- izolační pásy
- tlumící vrstvi a prvky
- výstavba vozovek
- bezpečnostní prvky silničního provozu
- porézní hadice a porézní desky
- obuvnický průmysl
- gumoasfalty
- stavební tlumicí prvky, např. kolejnicové bokovnice, základové desky
- granulát má i své uplatnění v zemědělství a chovu dobytka

1.2.2 Popis zvolené technologie
Proces výroby granulátu lze rozdělit do tří základních fází, které se prolínají a jsou spolu
úzce svázané. Ani jeden proces nelze vynechat, nebo nahradit alternativním řešením,
protože postupy na výrobu granulátu jsou v současné době pevně dané, což působí
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dojmem, že tento výrobní proces je snadný a pro každého dostupný. Tahle informace je
mylná a proto se stalo, že již několik firem jak ČR, tak i ve světě vložily do technologie
nemalé investice a výsledkem bylo uzavření provozu. Důvodem byla špatně zvolená
technologie a to z hlediska nákladů na provoz, nebo nekompatibility strojního zařízení. Oba
důvody mají za následek vysoké náklady na výrobu granulátu, což má logicky za následek
velmi nízkou konkurenceschopnost a uplatnění na trhu.
Proto je vhodný výběr strojního zařízení dlouhodobý proces založený na letitých
zkušenostech projektanta a na zkušenostech a garancích dodavatele zařízení. Proto je
nutno při výběru strojního zařízení přihlížet nejen k jeho ceně, ale hlavně k referencím
stávajících zákazníků, které je velmi složité získat, protože každý z těchto fungujících
výrobců granulátu si prošel složitým procesem vývoje a nerad prozrazuje získané
zkušenosti.

Základní fáze výroby granulátu: Dodavatel CM SARASOTA OPERATION Columbus
MeKINNON CORPORATION SARASOTA,FLORIDA USA

Primární rozdrcení základních vstupních surovin na chips velikosti 50x50mm
Již při tomto prvním kroku výroby je potřeba nastavit ekonomiku zpracování tak, aby cena za
vstupní surovinu, kterou má za povinnost zaplati dodavatel suroviny byla ekonomicky
zisková. Aby se toho dosáhlo, je nutno zajistit dostatečné hodinové zpracování vstupní
suroviny s ohledem na životnost dílů stroje, u kterých dochází k rychlému opotřebování díky
technologickým postupům zpracování pneumatik a na vlastní nálady na provoz stroje (
obslužnost, energie ).
pro kladný ekonomický aspekt drcení je možno již získaný výrobek „CHIPS“ prodávat jako
palivo – proto je nutno v návaznosti na plánovaný koncový výsledek výroby granulátu tyto
stroje předimenzovat, znásobit jejich vstupní kapacitu.
separace železa – dalším krokem může být separace železa z „CHIPSů“
tento krok lze vynechat a v dalším technologickém postupu dojde k separaci železa při
postupném drcení na jemnější části až k výslednému produktu.

Granulace: dodavatel technologie AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG •
Postfach, Reinbek Německo
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Technologicky nejsložitější částí výroby a také ekonomicky nejnáročnější.Zde dochází k
rozmělnění vstupního materiálu z předchozího kroku výroby na požadovanou zrnitost
výstupního produktu pro tento technologický krok se používají tzv. granulátory.
Granulátor je strojní zařízení sloužící k mechanickému dělení vstupní suroviny na menší
části za použití několika řad protilehlých nožů osazených na statorové a rotorové části
zařízení. Výsledná velikost výstupního materiálu je dána prostupností mezi noži a velikostí
ok v sítu, které slouží k propouštění požadované výstupní velikosti již děleného materiálu.
Při nevhodné volbě mezi sítem a propustností nožů dochází k velkým hodinovým ztrátám a k
rychlému opotřebování nožů. Typ granulátorů je závislý na předchozím technologickém
zpracování separace kovu počet a typ granulátorů je také závislý na požadovaném
hodinovém výkonu celé technologie.
V tomto kroku výroby je již nutno použít částečnou separaci chemlonu a kovu umístěnou za
každým granulátorem velikost a umístění separačního zařízení na kov je rovněž závislá na
předchozím technologickém zpracování separace kovu

Separace a čištění granulátu: dodavatel technologie MeWa Recycling Maschinen und
Anlagenbau GmbH Německo

Finální fáze celého technologického postupu výroby granulátu končí vlastním roztříděním
granulátu na požadované velikosti na třídících stolech s jasně danými velikostmi sít. Tato
síta musí být použita po celou dobu stejná ( stejná velikost ok ), neboť výsledný granulát
prochází tzv. certifikací, která určuje jeho granulometrii. Tato atestace je základem pro
prodej granulátu. V případě změny sít, jak z technologických nebo marketingových důvodů,
je potřeba nová atestace. Mechanické čištění od zbytků kovů je prováděno elektromagnety,
které se celé části vyskytují několikrát. Statickými magnety se provádí již nejjemnější
dočištění před vlastním přesypem materiálu do bigbagů. Čištění od chemlonu je prováděno
několikanásobným odsáváním do cyklónů. Celý systém vzduchotechniky je navrhován až na
základě rozmístění vibračních sít a fluidních stolů, samozřejmě v součinnosti s
projektováním rozložení separační části linky. Pro požadavky koncového zákazníka je
důležitá čistota matriálu minimální množství jemného chemlonu v granulátu téměř 0% kovu v
granulátu a 0% kovu je závislé na výstupní velikosti granulátu minimum organických i
anorganických nečistot

Dopravní cesty: dodavatel technologie Vibros s.r.o. Příbram Česká Republika
veškeré dopravní cesty pro přesun materiálu jsou navrženy pásovými a šnekovými
dopravníky vyjma granulátorů, kde je přesun materiálu vzduchotechnikou.
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Elektrozařízení a řízení výroby: dodavatel KV.Rozvaděče Karlovy Vary Česká
Republika
Celý systém je nutno chránit proti přetížení elektrozařízení a i tok materiálu je nutno v
průběhu procesu korigovat. Každá součást technologického zařízení musí být snadno
ovladatelná pomocí programu součástí programu je postupné automatické i manuální
zapnutí a vypnutí celé linky seznam zařízení a informace o chybách v průběhu provozu
samostatné manuální ovládání každé součásti
Ostatní: dodavatel technologie Sokolovské strojírny a.s. Sokolov Česká Republika
Každá ze tří fází výroby by měla být oddělena zásobníkem materiálu tento zásobník
materiálu slouží pro zachování částečného chodu výrobní linky v případě provozní poruchy
na jedné z částí výroby
1.2.3 Nově vytvořená pracovní místa
Výrobní linka na granulát a mikro granulát bude provozována v nepřetržitém provozu 24
hodin denně ve čtyřech směnách. Zaměstnanci budou ze Žatce ,Loun a okolí ve složení:
1/ Fáze Zkušební provoz 3 měsíce 37 zaměstnanců
•

Provozní ředitel 1x (vysokoškolské nebo středoškolské vzdělaní elektro, strojní, muž
nebo žena)

•

Vedoucí výroby 1x (vysokoškolské nebo středoškolské vzdělaní elektro, strojní, muž
nebo žena)

•

Směnový mistr 2x (středoškolské vzdělání elektro, strojní, muž nebo žena)

•

Elektrikář 2x (vyučen, muž)

•

Zámečník 4x (vyučen, muž)

•

Obsluha linky 18x (základní vzdělání, muž)

•

Úklidová služba a pomocná síla 8x (základní vzdělání, žena)

•

Účetní 1x (středoškolské vzdělání, muž nebo žena)

2/ Fáze Rozjezd výrobní linky 1.rok 54 zaměstnanců
•

Provozní ředitel 1x (vysokoškolské strojní, muž nebo žena)nebo středoškolské
vzdělaní elektro,

•

Vedoucí výroby 1x (vysokoškolské nebo středoškolské vzdělaní elektro, strojní, muž
nebo žena)

•

Směnový mistr 4x (středoškolské vzdělání elektro, strojní, muž nebo žena)

HARGO a.s.
•

Elektrikář 4x (vyučen, muž)

•

Zámečník 8x (vyučen, muž)

•

Obsluha linky 25x (základní vzdělání, muž)

•

Úklidová služba a pomocná síla 10x (základní vzdělání, žena)

•

Účetní 1x (středoškolské vzdělání, muž nebo žena)
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3/ Fáze Plný provoz výrobní linky 2.rok 80 zaměstnanců
•

Provozní ředitel 1x (vysokoškolské nebo středoškolské vzdělaní elektro, strojní, muž
nebo žena)

•

Vedoucí výroby 1x (vysokoškolské nebo středoškolské vzdělaní elektro, strojní, muž
nebo žena)

•

Směnový mistr 4x (středoškolské vzdělání elektro, strojní, muž nebo žena)

•

Elektrikář 8x (vyučen, muž)

•

Zámečník 14x (vyučen, muž)

•

Obsluha linky 36x (základní vzdělání, muž)

•

Úklidová služba a pomocná síla 15x (základní vzdělání, žena)

•

Účetní 1x (středoškolské vzdělání, muž nebo žena)

4/ Fáze Plný provoz výrobní linky a výroba produktů z granulátu a mikro granulátu 4.rok 120
zaměstnanců
•

Provozní ředitel 1x (vysokoškolské nebo středoškolské vzdělaní elektro, strojní, muž
nebo žena)

•

Vedoucí výroby 2x (vysokoškolské nebo středoškolské vzdělaní elektro, strojní, muž
nebo žena)

•

Směnový mistr 8x (středoškolské vzdělání elektro, strojní, muž nebo žena)

•

Elektrikář 15x (vyučen, muž)

•

Zámečník 28x (vyučen, muž)

•

Obsluha linky 50x (základní vzdělání, muž)

•

Úklidová služba a pomocná síla 15x (základní vzdělání, žena)
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Účetní 1x (středoškolské vzdělání, muž nebo žena)

1.2.4 Cena
Cena je významným prvkem marketingového mixu.
Cenová strategie společnosti při výrobě a prodeji granulátu a mikro granulátu je určena
typem zrnitosti, který lze označit v současné době jako výrobek speciální vyskytující se na
trhu v omezené míře. Jedná se o relativně nový produkt, jehož rozšíření na trhu je
podmíněno dostatečnou obchodní podporou a prodejní cenou, jež přesvědčí zákazníka o
výhodnosti jeho použití.
Společnost chce poskytovat kvalitní výrobek za cenu, která je pro zákazníky příznivější než
je nyní u konkurenčních českých i zahraničních dodavatelů. Cenová politika firmy vychází
z dlouhodobých zkušeností v oboru a z kalkulace náročnosti výroby nové technologie.

Významnou konkurenční výhodou je poloha Ústeckého Kraje, které využijí všechny
společnosti zabývající se sběrem a svozem pryžového odpadu. Sníží náklady na logistiku
svozu odpadu. Největší odběratelé granulátu sídlí v okolí Prahy. Určitou výhodou je plochá
organizační struktura společnosti s přímou odpovědností konkrétních pracovníků a závislostí
jejich mzdy na hospodářském výsledku a finanční stabilitě výrobního střediska.
Společnost předpokládá, že bude schopna nabídnout zákazníkům při objemově
významnější zakázce cenu na úrovni 80 % ceny zahraniční konkurence. S takto
konstruovanou cenou společnost pracuje ve svých ekonomických plánech a propočtech.

1.2.5 Propagace
Propagace výrobku probíhá následujícími formami:
•
•

Přímá prezentace a provozní zkoušky u konkrétního zákazníka
Informace na internetových stránkách společnosti

•

Cílená nabídka vytipovaným firmám, u nichž je předpoklad použití výrobku

•

Obchodní reference spolupracujících firem

HARGO a.s.
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1.2.6 Distribuce
V počáteční fázi dodávek z výroby nové linky lze předpokládat dodávky vlastní dopravou, tak
aby byl zabezpečen maximální individuální přístup k zákazníkům s možností okamžitého
řešení případných problémů, školení příslušných pracovníků odběratele a získávání zpětné
vazby použití výrobků v konkrétních podmínkách. Požadavky zákazníků na formu dodávek
budou řešeny individuálně, tj. přeprava výrobků v big becích 1000kg, igelitových pytlích
30kg, krabicích na různých typech palet, s individuálním označením zboží apod.
Ve fázi zavedené hromadné výroby a naplnění kapacity výrobní linky již bude nutné
unifikovat rozměrové výrobkové řady a balící předpisy dle zkušeností z předchozí etapy, tak
aby se dosáhlo požadovaného snížení nákladů na výrobní a manipulační operace a také na
šíři sortimentu ve skladě hotových výrobků. Dle rozvoje obchodu v jednotlivých zájmových
oblastech se poté dá uvažovat o distribuci prostřednictvím regionálních obchodních
zástupců a firem v daném místě tak, aby byl zajištěn určitý individuální přístup k zákazníkovi.
Speciální přístup se předpokládá u distribuce v Číně, kde je již připravován a školen
obchodní zástupce zajišťující komplexní služby především pro zahraniční firmy působící
v oblasti mezi městy Šanghaj a Nanjing.

1.3 Shrnutí za kapitolu
Produkt
•

Granulát a mikro granulát.

•

Využití vlastní recyklované suroviny při výrobě fólie.

•

Výrobek zajišťující moderní, ekologický produkt nahrazující v 80% přírodní kaučuk.

Cena
•

Cenová strategie vycházející ze snahy nabídnout zákazníkovi nižší cenu než
konkurence

•

Nízká cena podpořena nízkými náklady z hromadné výroby s využitím nejmodernější
technologií, zákonem zpoplatněná vstupní surovina (Zákon č.185/2001 Sb., o
odpadech v § 38) s jednoduchou a plochou organizační strukturou firmy

Propagace
•

Cílený marketing a propagace zaměřené na individuální potřeby zákazníků

HARGO a.s.
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Informace o využití granulátu a mikro granulátu při řešení potřeb a problémů
konkrétních zákazníků

Distribuce
•

V počáteční fázi prodeje vlastní distribuce s cílem maximalizovat zpětnou vazbu od
zákazníků a snahou promítnout získané informace do úpravy výrobních a obchodních
procesů a organizačních postupů ve firmě

•

Ve fázi naplnění obchodních a výrobních cílů optimalizace výrobkového portfolia a
dodacích podmínek, rozhodnutí o distribuci prostřednictvím regionálních obchodních
zástupců

Společnost je neustále modernizována a postupně je doplňováno technické vybavení všech
výrobních středisek tak, aby se dlouhodobě zkvalitnila vlastní produkce a zvýšila produktivita
práce.
Vzhledem k narůstajícím možnostem exportu do zemí EU i mimo ni má trh, na kterém
společnost působí, perspektivu dalšího výrazného růstu.
Přínos daného projektu je na mezinárodní úrovni, protože nové technologie mohou
zajišťovat dodávky moderních výrobků v rámci Evropy i světa.

Příloha č. 2
Plány s vyznačením Projektu
[●]

Příloha 3
Výpis z obchodního rejstříku Nájemce

Příloha č. 4A
Geometrický plán č. 140-367/2011 a 181-367/2011

Příloha č. 4B
Geometrický plán č. 141-367/2011 a 182-367/2011

Příloha č. 5
Kopie částečného výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se Pozemků

Příloha č. 6
Návrh Kupní smlouvy

[Návrh: (Praha) 4. srpna 2011]

Ústecký kraj

-a-

HARGO a.s.

KUPNÍ SMLOUVA
(Pozemky v k.ú. Tatinná a Nehasice)
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Smluvní strany:
1.

Ústecký kraj, se sídlem Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01,
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, zastoupený Janou Vaňhovou, hejtmankou
Ústeckého kraje („Prodávající“)

a
2.

HARGO a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Švédská 39/107 PSČ 150 00, IČ
28212606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 13354, jednající Bc. Jiřím Kleinem, předsedou představenstva
(„Kupující“)
Prodávající a Kupující společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli
z nich samostatně „Smluvní strana“.

TÍMTO BYLO DOHODNUTO:
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících pozemků:
(a)

parc.č. 554/6 o výměře 56.248 m2, druh pozemku: ostatní plocha v k.ú.
Tatinná;

(b)

parc.č. 801/7 o výměře 87.200 m2, druh pozemku: ostatní plocha v k.ú.
Nehasice;

jež jsou ke dni podpisu této Smlouvy vedeny v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, na listu
vlastnictví číslo 31 pro katastrální území Tatinná, a na listu vlastnictví číslo 115
pro k.ú. Nehasice (dále jen„Pozemky“);]
1.2

Na základě geometrického plánu, jenž je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy,
vypracovaného Ing. L. a D. Polanovi – geodet. kanc. pod číslem č. 140-367/2011
a 181-367/2011, k.ú. Tatinná a Nehasice, schváleného Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, dne 13.9.2011 (dále jen „Geometrický
plán č. 140-367/2011 a 181-367/2011“), vznikly z Pozemků na základě oddělení
pozemky:
(a)

parc. č. 554/27 o výměře 16.534 m2

(b)

parc. č. 801/79 o výměře 8.478 m2

(dále jen „Nemovitost“).
1.3

Prodávající své vlastnické právo k Pozemkům prokazuje aktuálním částečným
výpisem z katastru nemovitostí, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

PRAGUE 1727769 v1 (2K)

1.4

Smluvní strany společně konstatují, že dne [●] byla mezi Prodávajícím
a Kupujícím uzavřena Nájemní smlouva („Nájemní smlouva“), jejímž
předmětem je mimo jiné i nájem Nemovitosti, a to za účelem rozšíření výrobní
a skladové budovy a související infrastruktury a za účelem provozování rozšířené
výrobní a skladové budovy a související infrastruktury po dobu od vydání
kolaudačního souhlasu (resp. povolení k předčasnému užívání stavby nebo
rozhodnutí o uložení provedení zkušebního provozu) do okamžiku zápisu
vlastnického práva Kupujícího k Nemovitosti v katastru nemovitostí.

1.5

S ohledem na výše uvedené uzavírají Smluvní strany tuto kupní smlouvu
o převodu vlastnického práva k Nemovitostem („Smlouva“).

2.

PŘEDMĚT TÉTO SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ

2.1

Předmětem této Smlouvy je převod vlastnického práva k Nemovitosti
z Prodávajícího na Kupujícího za Kupní cenu (jak je tato vymezena v článku 3.1
této Smlouvy).

2.2

Kupující potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního
účtu Ministerstva financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232
0014 (dále jen „Rozhodnutí“) a zavazuje se respektovat zvláštní užívání
a postupy plynoucí z tohoto Rozhodnutí pro užívání Nemovitosti.

2.3

Kupující prohlašuje že byl seznámen s obsahem Smlouvy s ČR-MO a je si vědom
a zavazuje se do 30.9.2019 bezvýhradně dodržet podmínky využití Nemovitosti
stanovené v Rozhodnutí.

3.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ A KUPNÍ CENA

3.1

Prodávající tímto převádí vlastnické právo k Nemovitosti Kupujícímu do jeho
výlučného vlastnictví za kupní cenu, která činí 10.004.800,- Kč (slovy: deset
miliónů čtyři tisíce osm set korun českých) (dále jen „Kupní cena“). Kupní cena
byla stanovena na základě znaleckého posudku vypracovaného dne 1.8.2010 číslo
posudku 234/2404/2010 a jeho dodatku č.1 ze dne 20.7.2011

3.2

Kupující tímto od Prodávajícího Nemovitost kupuje a přijímá do svého vlastnictví.

3.3

Kupující uhradí Kupní cenu v souladu s níže uvedeným článkem 4. této Smlouvy.

3.4

Převáděnou Nemovitost Prodávající prodává Kupujícímu za účelem provozování
Projektu Kupujícího v souladu s projektem popsaným v Příloze č. 3 této Smlouvy
(dále jen „Projekt“) a za účelem jejího dalšího užívání, eventuálně k uskutečnění
další výstavby, v souladu s Rozhodnutím.

3.5

Kupující se zavazuje Nemovitost užívat pouze za účelem provozování Projektu
Kupujícího v souladu s Projektem a za účelem jejího dalšího užívání, eventuálně
k uskutečnění další výstavby, v souladu s Rozhodnutím.
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3.6

Kupující bere na vědomí, že nejméně 30% plochy Nemovitosti musí být pokryto
zelení (zelená plocha).

4.

VYPOŘÁDÁNÍ KUPNÍ CENY

4.1

Podmínky pro úhradu Kupní ceny Kupujícím byly sjednány následovně :
(a)

část kupní ceny ve výši 9.704.656,-Kč (slovy: devět miliónů sedm set čtyři
tisíce šest set padesát šest korun českých) bude uhrazena Prodávajícímu na
účet č. 882733379/0800, vedený u České Spořitelny, a to do deseti (10)
pracovních dnů po uzavření této Smlouvy;

(b)

Zbývající část kupní ceny ve výši 300.144,- Kč (slovy: tři sta tisíc sto
čtyřicet čtyři korun českých) bude zaslána na účet příslušného finančního
úřadu, ke splnění povinnosti Prodávajícího dle zákona č. 357/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, jako úhrada daně z převodu nemovitostí na
základě této Smlouvy týkající se převodu vlastnického práva k
Nemovitosti, a to do 10 (deseti) pracovních dnů poté, co bude Kupujícímu
předloženo daňové přiznání Prodávajícího k dani z převodu nemovitostí
na základě této Smlouvy s kopií doručenky o zaslání příslušnému
finančnímu úřadu.

5.

ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO

5.1

Prodávající prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této
Smlouvy pravdivé:
(a)

Prodávající je zákonným a výlučným vlastníkem Nemovitosti a je
oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy získal
veškeré potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Nemovitost (ani žádná její část) není zatížena žádnými dluhy, právními
vadami, nájemními smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy,
zástavními ani užívacími právy ani žádnými jinými právy (s výjimkou
případů, kdy dané právo bylo zřízeno na základě smlouvy, jejíž stranou je
Kupující);

(c)

Prodávající nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči
finančním či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či
by se mohly stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení
k Nemovitosti;

(d)

Nemovitost (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy ani
nikdy v minulosti nebyla součástí ochranného pásma;

(e)

Prodávající si není vědom toho, že by porušoval jakékoli právní normy
týkající se ochrany životního prostředí;

(f)

Nemovitost (ani žádná její část) nebyla a není předmětem restitučních
nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu
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soudního či správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani
nehrozí; Nemovitost ani žádná její část nebyla vložena do základního
kapitálu žádné obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba nemůže
k Nemovitosti (ani k jakékoli její části) uplatnit práva, včetně práva
odpovídajícího věcnému břemeni, která by vznikla vydržením;
(g)

Prodávající si není vědom, že by se na Nemovitosti nacházely nadzemní či
podzemní stavby (s výjimkou staveb vybudovaných Kupujícím v rámci
Projektu) nebo archeologické památky;

(h)

Prodávající si není vědom, že by se na nebo pod Nemovitostí nacházely
nebezpečné látky nebo materiály;

5.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená v článku 5.1
Smlouvy ukáže jako nepravdivá, bude Prodávající povinen takový nedostatek
odstranit/napravit s tím, že pokud nebude takový nedostatek Prodávajícím
odstraněn/napraven ani v dodatečné přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové
prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má Kupující právo odstoupit od této
Smlouvy písemným oznámením o odstoupení zaslaným Prodávajícímu v souladu
s ustanoveními upravujícími oznámení podle části 11 této Smlouvy.

5.3

Pokud Prodávající poruší závazek vymezený článkem 5.2, je Prodávající povinen
uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč. Smluvní pokuta a její
úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody.

6.

ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO

6.1

Prodávající se zavazuje, že:
(a)

po dni podpisu této Smlouvy bez předchozího písemného svolení
Kupujícího nezatíží Nemovitost jakýmkoli dluhem nebo jakkoli jinak;
zejména ji neprodá, nedaruje, nepřevede, nevloží ani se jinak nepokusí
o jakoukoli dispozici s Nemovitostí nebo její částí; dále Nemovitost ani
její část nepronajme;

(b)

v době ode dne podpisu této Smlouvy do dne zápisu vlastnického práva
Kupujícího do katastru nemovitostí stav Nemovitosti nezhorší, zejména
nezaloží na Nemovitosti skládky, či úložiště odpadů, neprovede terénní
úpravy či jiné zemní práce a podobně;

(c)

ve lhůtě stanovené platnými právní předpisy podá u příslušného
finančního úřadu daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí na základě
této Smlouvy.

7.

ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

7.1

Kupující je povinen při užívání Nemovitosti respektovat ustanovení všech
relevantních všeobecně závazných a prováděcích právních předpisů.
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7.2

Za podmínek uložených v Rozhodnutí je Kupující povinen vždy k 20. lednu
následujícího roku podat Prodávajícímu zprávu o stavu přípravy a realizace
Projektu se stavem k 31. 12. roku předchozího. V této informaci uvede dále jméno
investora, zařazení investičního záměru podle OKEČ (CZ-NACE), plochu
pozemků v nájmu investora, plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud
realizovanou výši investice, počet dosud vytvořených pracovních míst. Ke zprávě
přiloží všechna relevantní rozhodnutí, která mu byla v uplynulém kalendářním
roce vydána orgány veřejné správy v souvislosti s přípravou a výstavbou jeho
záměru (územní povolení, stavební rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu,
atd.). Pro zamezení pochybnostem v případě, že Rozhodnutí nebude vyžadovat
splnění uvedené informační povinnosti, účinnost tohoto článku 7.3 zanikne.

7.3

Kupující si je vědom toho, že s předchozím souhlasem Ministerstva průmyslu
a obchodu může být Nemovitost také užívána pro účely realizace investičních
záměrů v oblasti logistiky, facility managementu, odpadového hospodářství,
čerpací stanice pohonných hmot, případně dalších oblastech plnících funkci
obslužnosti pro záměry z oblastí uvedených v bodě č. 26 Rozhodnutí.

8.

PŘEDKUPNÍ PRÁVA

8.1

Kupující se zavazuje, že Nemovitost či její část nepřevede třetí osobě, pokud
nebudou využity v souladu s požadavky Rozhodnutí, aniž by Nemovitost či její
část před tím nenabídl ke zpětnému převodu na Prodávajícího za cenu, za kterou
Nemovitost či její část Kupující od Prodávajícího nabyl do svého vlastnictví.
Předkupní právo skončí dne 30.9.2019.
(a)

Prodávající je povinen k vyjádření, zda využije předkupního práva, ve
lhůtě 3 kalendářních měsíců. Lhůta počíná běžet měsícem následujícím po
měsíci, ve kterém byla Prodávajícímu doručena nabídka k odkupu
Nemovitosti či její části. Vyjádření je Prodávající povinen doručit
Kupujícímu nejpozději do posledního dne lhůty.

(b)

Prodávající je oprávněn využít nabídku k odkupu Nemovitosti či její části
zcela nebo pouze z části.

8.2

Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě, že Prodávající bude mít v úmyslu
převést vlastnické právo k pozemku, který je vyznačen v geometrickém plánu
č. 141-367/2011 a 182-367/2011 (číselně stanoveno dle katastrálního území) (dále
jen „Geometrický plán č. 141-367/2011 a 182-367/2011“, Geometrický plán č.
141-367/2011 a 182-367/2011 je součástí Přílohy č. 1), jako pozemek parc.č.
554/28 o celkové výměře [8.319] m2 a pozemek parc.č. 801/80 o celkové výměře
[6.402] m2, a který je tvořen částmi ploch pozemků parc. č. 554/6 v k.ú. Tatinná a
parc. č. 801/7 v k.ú. Nehasice (dále jen „Pozemek pro expanzi“),

8.3

Nabídne tento Pozemek pro expanzi k prodeji za tržní cenu Kupujícímu, přičemž
taková tržní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku. Podmínkou pro
převod vlastnického práva k Pozemku pro expanzi je soulad takového převodu
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s podmínkami vyplývajícími z Rozhodnutí. Smluvní strany se dohodly, že
nejpozději do konce 3. (třetího) kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém byla Kupujícímu doručena nabídka k odkupu Pozemku pro expanzi
a znalecký posudek stanovující výši kupní ceny, bude Kupující povinen doručit
Prodávajícímu vyjádření, zda využije předkupního práva k Pozemku pro expanzi.
Předkupní právo dle tohoto odstavce 8.2 se zřizuje bezplatně a na dobu neurčitou.
9.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ

9.1

Vlastnické právo k Nemovitosti přechází spolu se souvisejícími právy a závazky
na Kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec. Tímto dnem
přecházejí všechna práva i povinnosti vztahující se k Nemovitosti na Kupujícího,
zejména povinnost platit příslušné daně a poplatky, jakož i jakákoliv práva
spojená s vlastnictvím Nemovitosti (tím však není dotčena povinnost
Prodávajícího zaplatit řádně a včas daň z převodu nemovitostí v souvislosti
s touto Smlouvou).

10.

NÁVRH NA VKLAD

10.1

Podle této Smlouvy bude učiněn zápis do příslušného listu vlastnictví v katastru
nemovitostí pro katastrální území Tatinná a katastrální území Nehasice obec
Bítozeves, vedeného při Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Žatec.

10.2

Zároveň s touto Smlouvou strany podepíší návrh na vklad vlastnického práva
Kupujícího k Nemovitosti do příslušného katastru nemovitostí.

10.3

Návrh na příslušný vklad do katastru nemovitostí podá Prodávající, a to ve lhůtě 2
(dvou) pracovních dnů poté, kdy bude uhrazena část kupní ceny dle článku 4.1(a)
této Smlouvy.

10.4

V případě, že příslušný katastrální úřad odmítne povolit vklad vlastnického práva
na základě této Smlouvy a/nebo bude požadovat její doplnění (případně doplnění
návrhu na vklad), zavazují se Smluvní strany tak učinit a v případě zamítnutí
vkladu uzavřít novou kupní smlouvu v obdobném znění, aby bylo dosaženo účelu
sledovaného touto Smlouvou.

11.

SMLUVNÍ POKUTY

11.1

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 3.5 nebo 8.1 této Smlouvy, je
Kupující povinen za každé porušení uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve
výši 10.000.000 Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30 kalendářních dní ode
dne, kdy jej Prodávající na takové porušení závazku písemně upozornil. Smluvní
pokuta a její úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody.

11.2

Pokud Kupující poruší závazek vymezený článkem 7.3 této Smlouvy, je Kupující
povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
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včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení
povinnosti Kupujícího uložen Prodávajícímu. Výslovně se sjednává, že
Prodávající má právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám
postižen odvodem za porušení rozpočtové kázně.
12.

OZNÁMENÍ

12.1

Veškerá oznámení a/nebo výzvy, která je třeba podle této Smlouvy doručovat,
budou písemná a doručena osobně, faxovým přenosem (s následným doručením
originálu některým jiným způsobem uvedeným v tomto článku) nebo
doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní strany uvedeno v záhlaví této
Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana druhé
Smluvní straně pro tyto účely písemně oznámí v souladu s tímto článkem).

13.

DAŇOVÉ A POPLATKOVÉ POVINNOSTI

13.1

Prodávající zaplatí daň z převodu nemovitostí, při její úhradě se postupuje podle
ujednání písm. (b) článku 4.1 této Smlouvy. Správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí hradí Prodávající.

14.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1

Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Prodávající, jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě,
včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Kupující prohlašuje,
že:
(a)

Prodávající je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny
(např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či
jiných písemnostech),

(b)

veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci
tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích
osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu
směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

14.2

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. [●] ze dne [●]. Záměr prodeje Nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce
Ústeckého kraje v souladu s ustanovením zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích.

14.3

Jakákoli práva a závazky smluvních stran, jež nejsou v této Smlouvě výslovně
uvedeny, se řídí §§ 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník)
a zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník).
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14.4

Tato Smlouva bude podepsána v 6 (šesti) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž
po podpisu Kupující obdrží 1 (jedno) vyhotovení, a zbývajících 5 (pět)
vyhotovení je určeno pro Prodávajícího a pro řízení o vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí.

14.5

Po přečtení této Smlouvy Smluvní strany potvrzují, že obsah, prohlášení, práva
a závazky v ní uvedené odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tato
Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, nikoli v tísni, ani za nápadně
nevýhodných podmínek.

Na důkaz čehož připojily Smluvní strany k této Smlouvě své vlastnoruční podpisy za
přítomnosti.
Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 - Kopie částečného výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se Pozemků,
Geometrický plán č. 140-367/2011 a 181-367/2011, Geometrický plán č.
141-367/2011 a 182-367/2011
Příloha č. 2 - Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
Příloha č. 3 - Popis Projektu
V [●] dne [●]
Ústecký kraj, jakožto Prodávající

_________________________
Jana Vaňhová [jméno]
hejtmanka[funkce]

V [●] dne [●]

_________________________
HARGO a.s.
Bc. Jiří Klein
předseda představenstva
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Příloha č. 1
Kopie částečného výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se Pozemků

Geometrický plán č. 140-367/2011 a 181-367/2011

Geometrický plán č. 141-367/2011 a 182-367/2011

Příloha č. 2
Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího

Příloha č. 3 Specifikace projektu
Švédská 39/107

HARGO a.s.

150 00 Praha 5

 +420 251 553 189

1. INVESTIČNÍ ZÁMĚR
Projekt: Výrobní linka na výrobu granulátu a mikro granulátu
Zařazení: CZ - NACE 22.22.19 - Výroba ostatních pryžových výrobků
Základní parametry projektu Hargo, a.s. – Strategická průmyslová zónaTriangle-Žatec
Název stavby: výroba granulátu a mikrogrenuláru z pryžep
Druh stavby: novostavba
Místo stavby: průmyslová zóna Triangle - Žatec
k.ú. Nehasice ppč. 801/7, k.ú. Tatinna, ppč. 554/6
Celkové řešené území : 3,98 ha
Plánovaný počet zaměstnanců : 120
Kraj :

Ústecký

Projektant:

V & M spol. s r.o., Matoušova 21, Liberec III

•

Identifikační údaje stavebníka (investora)

Hargo a.s.

Seznam zpracovatelů
Vedoucí projektant:
Ing. Miloslav Jon – ev. č. v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT: 0500134
Architektonické a stavebně technické řešení:

Ing. Miloslav Jon*, Martin Kůt*

Stavebně konstrukční část:

Ing. Vladislav Šulc*, Ing. Petr

Valach
Požárně bezpečnostní řešení stavby:
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Vytápění:

Ing. Pelcman*

Zařízení vzduchotechniky:

Ing. Jančík*

Zdravotně technické instalace:

Kyncl František*

Venkovní kanalizace, voda,

Kyncl Františeký*

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody:

Miroslav Remišovský *

Zařízení slaboproudé elektrotechniky:

Miroslav Remišovský *

Zpevněné plochy, terénní úpravy:

Ing. Filip*

Sadové úpravy

Ing. Burdová*

Poznámka:

* autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb.

Charakteristika území a stavebního pozemku

poloha v obci:
Zájmové území se nachází v jihovýchodní čísti průmyslové zóny Triangle. Celá z zóna
se nachází v bezprostředně podél komunikace Louny – Chomutov před odbočkou na Žatec
Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) účel užívání stavby:
V navrhované přístavbě bude probíhat výroba granulátu a mikrogranulátu z pryže,
Výrobky se budou prodávat zájemcům pro další využití.

b) trvalá nebo dočasná stavba:
jedná se o trvalou stavbu
c) novostavba nebo změna dokončené stavby:
noostavba
d) etapizace výstavby.
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Stavba bude probíhat ve čtyřech etapách.

Orientační údaje o stavbě

Kapacity:
hala-výrobní …..….………………………1720 m2
hala skladová……………………………….882 m2
sklad surovin ……………………………. 1400 m2
sklad chipsů ……………………………….265 m2
administartivní budova (zastavěná plocha)…………….188 m2
kanceláře …………………………………….85 m2
hygienické a sociální zázemí ………………..70 m2
technologie …………………………………..62 m2
1. etapa expanze
Kapacity:
hala-výrobní …..….………………………580 m2
hala skladová……………………………..580 m2
.
2. etapa expanze
Kapacity:
hala-výrobní …..….………………………..740 m2
hala skladová……………………………….740 m2

3. etapa expanze
Kapacity:
hala-výrobní …..….………………………1700 m2
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hala skladová……………………………….800 m2
sklad surovin ……………………………. 1350 m2
sklad chipsů ……………………………….250 m2
administartivní budova (zastavěná plocha)………….….200 m2
kanceláře …………………………………….90 m2
hygienické a sociální zázemí ………………..70 m2
4. etapa expanze
Kapacity:
hala-výrobní …..….………………………..740 m2
hala skladová……………………………….740 m2

popis stavby

1) haly
Haly budou železobetonové, montované, se sedlovou střechou.
Svislá nosná konstrukce bude z montovaných železobetonových sloupů. Vodorovná
konstrukce bude z železobetonových sedlových vazníků.
Opláštění haly bude z trapézového plechu.

2) sklad surovin a sklad chipsů
Budou z monolitického železobetonu
3) administrativní budova
svislá nosná konstrukce bude zděná z keramických bloků, Vodorovná nosná konstrukce
bude z předpínaných panelů Spiroll

IČ 282 12 606

MS v Praze, odd. B, vl. 13354

Švédská 39/107

HARGO a.s.

150 00 Praha 5

 +420 251 553 189

Přehled výše investice na HM, NM a prac.pozic v období 3 let
Výše investic

Výše investic

Hmotný majetek

Nehmotný majetek

1.rok

100.000.000,- Kč

10.000.000,- Kč

54

2.rok

40.000.000,- Kč

5.000.000,- Kč

26 (80)

3.rok

30.000.000,- Kč

5.000.000,- Kč

40 (120)

Časový
harmonogram

Počet zaměstnanců

1.1 Popis trhu
1.1.1 Definice zákaznických segmentů
a/ Stávajícími i potencionálními zákazníky a dodavateli základních surovin jsou všechny
velké svozové firmy zabývající se svozem odpadu. Mezi další zákazníky patří sběrné dvory,
zemědělská družstva, dovozci a výrobci pryžových výrobků.
b/ Stávajícími i potenciálními zákazníky granulátu a mikro granulátu jsou všichni výrobci
sportovních povrchů, termoplastů, duroplastů a elastomerových povrchů.

Hlavní zákaznické segmenty granulátu a mikro granulátu jsou tedy:
 Sportovní povrchy
 Termoplasty
 Duroplasty
 Elastomerové povrchy
 Gumoasfalty
 Výrobci stavebních tlumících prvků
 Výstavba vozovek a výroba bezpečnostních prvků silničního provozu
 Obuvnický průmysl
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1.1.2 Potenciál trhu, vývoj trhu
Potenciál trhu
Současní odběratelé mají zájem o uzavření dlouholetých smluv, v praxi se ale z hlediska
možného zlepšení podmínek trhu uzavírají 1leté kontrakty s možnou opcí na další rok. V
případě výroby kvalitního=čistého granulátu je velká poptávka po celém evropském trhu.
Doposud však je malá informovanost o tomto produktu a také známá opatrnost a
konzervativnost odběratelů při potenciální změně zavedených dodavatelů.
Dá se předpokládat, že v následujícím období, dojde k rychlému růstu poptávky této suroviny
z důvodu zvyšující se ceny u současných dodavatelů a nedostatku přírodního kaučuku na
celosvětovém trhu. Použitím granulátu a mikro granulátu v prvovýrobě značně snižuje
provozní náklady a významně řeší problémy s ekologičností používaných metod.
Mikro granulát, je novým typem produktu, který v podstatě nahrazuje v 100% přírodní kaučuk
a vytváří nový tržní segment v oblasti výstavby vozovek, dá se však také posuzovat jako
substitut ke stávajícím metodám výroby pneumatik. Potenciál trhu je téměř neomezený, je
však závislý na ochotě odběratelů k realizaci změny.
Na základě technicko-marketingového průzkumu, bylo zjištěno, že „český“ granulát a mikro
granulát na trhu chybí a poměrně draze se kupuje a dováží ze zahraničí. HARGO a.s. bude
schopno produkovat tuto surovinu za nižších výrobních nákladů a tím může nabídnout

zákazníkům příznivou cenu, která pro ně znamená snížení jednotkových nákladů za dovoz
ze zahraničí.

Vývoj trhu

Vývoj trhu za poslední rok byl ovlivněn celosvětovým nedostatkem přírodního kaučuku, který
výrazně zdražil výrobu nových pryžových výrobků . V současné době se již projevuje oživení
trhu, který sebou přináší i zvýšenou potřebu kvalitního a cenově dostupného granulátu a
mikro granulátu vyrobeného za pomocí nejmodernějších technologií a nově vyvinutých
postupů. Aktuální poptávané množství od současně oslovených odběratelů granulátu je v
tuto chvíli přes 6.000 t měsíčně, což je několikanásobně vyšší než limit zařízení.
Hospodářská krize nutí všechny firmy k hledání nových dodavatelů granulátu a mikro
granulátu, který sníží jejich výrobní a logistické náklady.
Dalším významným vlivem při očekávaném růstu poptávky po těchto výrobcích je všeobecný
tlak vyspělých zemí po zavádění ekologických principů do všech činností a také ochrana
životního prostředí.

1.1.3 Popis konkurence
V oboru výroby granulátu a mikro granulátu působí na českém trhu tři společnosti:
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• Montstav s.r.o.
• Bonus obchodní společnost s.r.o.
• Kovosteel s.r.o.

Společným rysem těchto firem je nabídka kompletního sortimentu granulátu 0-6mm.Granulát
těchto firem je plný nečistot díky již zastaralé technologii, musí se dočisťovat a tím se zvedá
jeho cena , což dává šanci HARGO a.s. prosadit se na trhu nižší cenou a individuálním
přístupem k zákazníkovi.
Na evropském trhu působí více společností na výrobu granulátu, ale vzhledem k jejich
poloze a náklady na logistiku nejsou přímou konkurencí.

1.1.4 Odběratelé (zajištění odbytu)
Do České republiky se dováží 60% potřebného granulátu, který je podstatně dražší než
granulát vyrobený v tuzemsku. Proto je velký „hlad“ po tuzemských výrobcích granulátu na
českém i zahraničním trhu.

Z českých a zahraničních firem byly zatím osloveny následující firmy, které mají zájem
granulát odebírat:

•
•

Pragoelast, s.r.o.
Parabit s.r.o.

•

Icopal Vedag CZ s.r.o.

•

Cetus Sp.zo.o

•

ESTATO Gmbh

•

TPL Gmbh

Management a vlastníci HARGO a.s. mají dobré obchodní vazby na zahraniční firmy
vyrábějící sportovní povrchy, které tyto firmy distribuují po celém světě. Spolupracující firma
ESTATO Gmbh má dceřinou společnost v Číně, se kterou se jedná o zajištění prodeje
granulátu na čínském trhu.
Certifikační zkoušky vyrobeného granulátu co se týče čistoty, zrnitosti a zdravotní
nezávadnosti provede Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. T. Bati 299, 764 21,Zlín.
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Poptávka uvedených firem po vyrobeném granulátu je reálná a dá se očekávat, že by měla
naplnit cílové výrobní kapacity HARGO a.s.. Konkrétní objednávky je však možné přijmout a
potvrdit až po instalaci a provozních zkouškách nového zařízení, které umožní vyrábět
granulát a mikro granulát v požadovaném množství a opakované kvalitě.

1.1.5 Dodavatelé
Dodavatele vstupních surovin:
•
•
•
•
•
•
•

Marius Pedersen a.s.
Tasy s.r.o.
.A.S.A. a.s.
GPD a.s.
SITA CZ a.s.
AVE CZ s.r.o.
Sběrné dvory, zemědělská družstva a ostatní výrobci a dovozci pryžových
výrobků.

Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na většinu uvedených dodavatelských subjektů.
Zvýšení odběru u dodavatelů se projeví pozitivním multiplikačním efektem, který bude
generovat zvýšení jejich obratu, zisku a tvorbu dalších pracovních míst.

1.1.6 Možné substituty produktu
Vzhledem k jedinečnosti výrobku nelze hovořit o přímých substitutech, ale o různých
metodách výroby granulátu. Samozřejmě pro zákazníka je rozhodující kvalita a cena
požadované granulátu.
Mikro granulát je novým typem produktu, který v podstatě vytváří nový tržní segment
v oblasti náhrady přírodního kaučuku v prvovýrobě pneumatik. Problémem u výrobce je
nejen vysoká cena, ale i nedostatek přírodního kaučuku na celosvětovém trhu.

1.2 Projektová strategie
1.2.1 Popis produktu
Mikro granulát – moučka zrnitosti 0,00 – 0,80 mm:
- plnivo do gumárenských směsí (je možno nahradit až 80% primárního kaučuku)
- přísada modifikovaných asfaltů
- plnivo nátěrových hmot, sloužících jako ochrana proti korozi, opotřebení a chemikáliím
- výroba regenerátu
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- směs polyuretanu a gumové moučky jako hluková izolace
Granulát - zrnitosti 0,8- 8,00 mm:
- podlahové krytiny na bázi Duroplastu
- polotovary a hotové výrobky na bázi termoplastu
- elastomerové povrchy
- dlaždice, desky, rohože
- náhrady výrobku z technické pryže vyrobené na bázi gumového granulátu
- izolační pásy
- tlumící vrstvi a prvky
- výstavba vozovek
- bezpečnostní prvky silničního provozu
- porézní hadice a porézní desky
- obuvnický průmysl
- gumoasfalty
- stavební tlumicí prvky, např. kolejnicové bokovnice, základové desky
- granulát má i své uplatnění v zemědělství a chovu dobytka

1.2.2 Popis zvolené technologie
Proces výroby granulátu lze rozdělit do tří základních fází, které se prolínají a jsou spolu
úzce svázané. Ani jeden proces nelze vynechat, nebo nahradit alternativním řešením,
protože postupy na výrobu granulátu jsou v současné době pevně dané, což působí dojmem,
že tento výrobní proces je snadný a pro každého dostupný. Tahle informace je mylná a proto
se stalo, že již několik firem jak ČR, tak i ve světě vložily do technologie nemalé investice a
výsledkem bylo uzavření provozu. Důvodem byla špatně zvolená technologie a to z hlediska
nákladů na provoz, nebo nekompatibility strojního zařízení. Oba důvody mají za následek
vysoké náklady na výrobu granulátu, což má logicky za následek velmi nízkou
konkurenceschopnost a uplatnění na trhu.
Proto je vhodný výběr strojního zařízení dlouhodobý proces založený na letitých
zkušenostech projektanta a na zkušenostech a garancích dodavatele zařízení. Proto je
nutno při výběru strojního zařízení přihlížet nejen k jeho ceně, ale hlavně k referencím
stávajících zákazníků, které je velmi složité získat, protože každý z těchto fungujících
výrobců granulátu si prošel složitým procesem vývoje a nerad prozrazuje získané
zkušenosti.

Základní fáze výroby granulátu: Dodavatel CM SARASOTA OPERATION Columbus
MeKINNON CORPORATION SARASOTA,FLORIDA USA

Primární rozdrcení základních vstupních surovin na chips velikosti 50x50mm
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Již při tomto prvním kroku výroby je potřeba nastavit ekonomiku zpracování tak, aby cena za
vstupní surovinu, kterou má za povinnost zaplati dodavatel suroviny byla ekonomicky
zisková. Aby se toho dosáhlo, je nutno zajistit dostatečné hodinové zpracování vstupní
suroviny s ohledem na životnost dílů stroje, u kterých dochází k rychlému opotřebování díky
technologickým postupům zpracování pneumatik a na vlastní nálady na provoz stroje (
obslužnost, energie ).
pro kladný ekonomický aspekt drcení je možno již získaný výrobek „CHIPS“ prodávat jako
palivo – proto je nutno v návaznosti na plánovaný koncový výsledek výroby granulátu tyto
stroje předimenzovat, znásobit jejich vstupní kapacitu.
separace železa – dalším krokem může být separace železa z „CHIPSů“
tento krok lze vynechat a v dalším technologickém postupu dojde k separaci železa při
postupném drcení na jemnější části až k výslednému produktu.

Granulace: dodavatel technologie AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG •
Postfach, Reinbek Německo

Technologicky nejsložitější částí výroby a také ekonomicky nejnáročnější.Zde dochází k
rozmělnění vstupního materiálu z předchozího kroku výroby na požadovanou zrnitost
výstupního produktu pro tento technologický krok se používají tzv. granulátory.
Granulátor je strojní zařízení sloužící k mechanickému dělení vstupní suroviny na menší
části za použití několika řad protilehlých nožů osazených na statorové a rotorové části
zařízení. Výsledná velikost výstupního materiálu je dána prostupností mezi noži a velikostí
ok v sítu, které slouží k propouštění požadované výstupní velikosti již děleného materiálu. Při
nevhodné volbě mezi sítem a propustností nožů dochází k velkým hodinovým ztrátám a k
rychlému opotřebování nožů. Typ granulátorů je závislý na předchozím technologickém
zpracování separace kovu počet a typ granulátorů je také závislý na požadovaném
hodinovém výkonu celé technologie.
V tomto kroku výroby je již nutno použít částečnou separaci chemlonu a kovu umístěnou za
každým granulátorem velikost a umístění separačního zařízení na kov je rovněž závislá na
předchozím technologickém zpracování separace kovu

Separace a čištění granulátu: dodavatel technologie MeWa Recycling Maschinen und
Anlagenbau GmbH Německo

Finální fáze celého technologického postupu výroby granulátu končí vlastním roztříděním
granulátu na požadované velikosti na třídících stolech s jasně danými velikostmi sít. Tato síta
musí být použita po celou dobu stejná ( stejná velikost ok ), neboť výsledný granulát prochází
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tzv. certifikací, která určuje jeho granulometrii. Tato atestace je základem pro prodej
granulátu. V případě změny sít, jak z technologických nebo marketingových důvodů, je
potřeba nová atestace. Mechanické čištění od zbytků kovů je prováděno elektromagnety,
které se celé části vyskytují několikrát. Statickými magnety se provádí již nejjemnější
dočištění před vlastním přesypem materiálu do bigbagů. Čištění od chemlonu je prováděno
několikanásobným odsáváním do cyklónů. Celý systém vzduchotechniky je navrhován až na
základě rozmístění vibračních sít a fluidních stolů, samozřejmě v součinnosti s projektováním
rozložení separační části linky. Pro požadavky koncového zákazníka je důležitá čistota
matriálu minimální množství jemného chemlonu v granulátu téměř 0% kovu v granulátu a
0% kovu je závislé na výstupní velikosti granulátu minimum organických i anorganických
nečistot

Dopravní cesty: dodavatel technologie Vibros s.r.o. Příbram Česká Republika
veškeré dopravní cesty pro přesun materiálu jsou navrženy pásovými a šnekovými
dopravníky vyjma granulátorů, kde je přesun materiálu vzduchotechnikou.

Elektrozařízení a řízení výroby: dodavatel KV.Rozvaděče Karlovy Vary Česká
Republika
Celý systém je nutno chránit proti přetížení elektrozařízení a i tok materiálu je nutno v
průběhu procesu korigovat. Každá součást technologického zařízení musí být snadno
ovladatelná pomocí programu součástí programu je postupné automatické i manuální
zapnutí a vypnutí celé linky seznam zařízení a informace o chybách v průběhu provozu
samostatné manuální ovládání každé součásti
Ostatní: dodavatel technologie Sokolovské strojírny a.s. Sokolov Česká Republika
Každá ze tří fází výroby by měla být oddělena zásobníkem materiálu tento zásobník
materiálu slouží pro zachování částečného chodu výrobní linky v případě provozní poruchy
na jedné z částí výroby
1.2.3 Nově vytvořená pracovní místa
Výrobní linka na granulát a mikro granulát bude provozována v nepřetržitém provozu 24
hodin denně ve čtyřech směnách. Zaměstnanci budou ze Žatce ,Loun a okolí ve složení:
1/ Fáze Zkušební provoz 3 měsíce 37 zaměstnanců
•

Provozní ředitel 1x (vysokoškolské nebo středoškolské vzdělaní elektro, strojní, muž
nebo žena)

•

Vedoucí výroby 1x (vysokoškolské nebo středoškolské vzdělaní elektro, strojní, muž
nebo žena)

•

Směnový mistr 2x (středoškolské vzdělání elektro, strojní, muž nebo žena)
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•

Elektrikář 2x (vyučen, muž)

•

Zámečník 4x (vyučen, muž)

•

Obsluha linky 18x (základní vzdělání, muž)

•

Úklidová služba a pomocná síla 8x (základní vzdělání, žena)

•

Účetní 1x (středoškolské vzdělání, muž nebo žena)

2/ Fáze Rozjezd výrobní linky 1.rok 54 zaměstnanců
•

Provozní ředitel 1x (vysokoškolské strojní, muž nebo žena)nebo středoškolské
vzdělaní elektro,

•

Vedoucí výroby 1x (vysokoškolské nebo středoškolské vzdělaní elektro, strojní, muž
nebo žena)

•

Směnový mistr 4x (středoškolské vzdělání elektro, strojní, muž nebo žena)

•

Elektrikář 4x (vyučen, muž)

•

Zámečník 8x (vyučen, muž)

•

Obsluha linky 25x (základní vzdělání, muž)

•

Úklidová služba a pomocná síla 10x (základní vzdělání, žena)

•

Účetní 1x (středoškolské vzdělání, muž nebo žena)

3/ Fáze Plný provoz výrobní linky 2.rok 80 zaměstnanců
•

Provozní ředitel 1x (vysokoškolské nebo středoškolské vzdělaní elektro, strojní, muž
nebo žena)

•

Vedoucí výroby 1x (vysokoškolské nebo středoškolské vzdělaní elektro, strojní, muž
nebo žena)

•

Směnový mistr 4x (středoškolské vzdělání elektro, strojní, muž nebo žena)

•

Elektrikář 8x (vyučen, muž)

•

Zámečník 14x (vyučen, muž)

•

Obsluha linky 36x (základní vzdělání, muž)

•

Úklidová služba a pomocná síla 15x (základní vzdělání, žena)

•

Účetní 1x (středoškolské vzdělání, muž nebo žena)
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4/ Fáze Plný provoz výrobní linky a výroba produktů z granulátu a mikro granulátu 4.rok 120
zaměstnanců
•

Provozní ředitel 1x (vysokoškolské nebo středoškolské vzdělaní elektro, strojní, muž
nebo žena)

•

Vedoucí výroby 2x (vysokoškolské nebo středoškolské vzdělaní elektro, strojní, muž
nebo žena)

•

Směnový mistr 8x (středoškolské vzdělání elektro, strojní, muž nebo žena)

•

Elektrikář 15x (vyučen, muž)

•

Zámečník 28x (vyučen, muž)

•

Obsluha linky 50x (základní vzdělání, muž)

•

Úklidová služba a pomocná síla 15x (základní vzdělání, žena)

•

Účetní 1x (středoškolské vzdělání, muž nebo žena)

1.2.4 Cena
Cena je významným prvkem marketingového mixu.
Cenová strategie společnosti při výrobě a prodeji granulátu a mikro granulátu je určena
typem zrnitosti, který lze označit v současné době jako výrobek speciální vyskytující se na
trhu v omezené míře. Jedná se o relativně nový produkt, jehož rozšíření na trhu je
podmíněno dostatečnou obchodní podporou a prodejní cenou, jež přesvědčí zákazníka o
výhodnosti jeho použití.
Společnost chce poskytovat kvalitní výrobek za cenu, která je pro zákazníky příznivější než
je nyní u konkurenčních českých i zahraničních dodavatelů. Cenová politika firmy vychází
z dlouhodobých zkušeností v oboru a z kalkulace náročnosti výroby nové technologie.

Významnou konkurenční výhodou je poloha Ústeckého Kraje, které využijí všechny
společnosti zabývající se sběrem a svozem pryžového odpadu. Sníží náklady na logistiku
svozu odpadu. Největší odběratelé granulátu sídlí v okolí Prahy. Určitou výhodou je plochá
organizační struktura společnosti s přímou odpovědností konkrétních pracovníků a závislostí
jejich mzdy na hospodářském výsledku a finanční stabilitě výrobního střediska.
Společnost předpokládá, že bude schopna nabídnout zákazníkům při objemově významnější
zakázce cenu na úrovni 80 % ceny zahraniční konkurence. S takto konstruovanou cenou
společnost pracuje ve svých ekonomických plánech a propočtech.
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1.2.5 Propagace
Propagace výrobku probíhá následujícími formami:
•
•

Přímá prezentace a provozní zkoušky u konkrétního zákazníka
Informace na internetových stránkách společnosti

•

Cílená nabídka vytipovaným firmám, u nichž je předpoklad použití výrobku

•

Obchodní reference spolupracujících firem

1.2.6 Distribuce
V počáteční fázi dodávek z výroby nové linky lze předpokládat dodávky vlastní dopravou, tak
aby byl zabezpečen maximální individuální přístup k zákazníkům s možností okamžitého
řešení případných problémů, školení příslušných pracovníků odběratele a získávání zpětné
vazby použití výrobků v konkrétních podmínkách. Požadavky zákazníků na formu dodávek
budou řešeny individuálně, tj. přeprava výrobků v big becích 1000kg, igelitových pytlích
30kg, krabicích na různých typech palet, s individuálním označením zboží apod.
Ve fázi zavedené hromadné výroby a naplnění kapacity výrobní linky již bude nutné
unifikovat rozměrové výrobkové řady a balící předpisy dle zkušeností z předchozí etapy, tak
aby se dosáhlo požadovaného snížení nákladů na výrobní a manipulační operace a také na
šíři sortimentu ve skladě hotových výrobků. Dle rozvoje obchodu v jednotlivých zájmových
oblastech se poté dá uvažovat o distribuci prostřednictvím regionálních obchodních zástupců
a firem v daném místě tak, aby byl zajištěn určitý individuální přístup k zákazníkovi.
Speciální přístup se předpokládá u distribuce v Číně, kde je již připravován a školen
obchodní zástupce zajišťující komplexní služby především pro zahraniční firmy působící
v oblasti mezi městy Šanghaj a Nanjing.

1.3 Shrnutí za kapitolu
Produkt
•

Granulát a mikro granulát.

•

Využití vlastní recyklované suroviny při výrobě fólie.

•

Výrobek zajišťující moderní, ekologický produkt nahrazující v 80% přírodní kaučuk.

Cena
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Cenová strategie vycházející ze snahy nabídnout zákazníkovi nižší cenu než
konkurence

•

Nízká cena podpořena nízkými náklady z hromadné výroby s využitím nejmodernější
technologií, zákonem zpoplatněná vstupní surovina (Zákon č.185/2001 Sb., o
odpadech v § 38) s jednoduchou a plochou organizační strukturou firmy

Propagace
•

Cílený marketing a propagace zaměřené na individuální potřeby zákazníků

•

Informace o využití granulátu a mikro granulátu při řešení potřeb a problémů
konkrétních zákazníků

Distribuce
•

V počáteční fázi prodeje vlastní distribuce s cílem maximalizovat zpětnou vazbu od
zákazníků a snahou promítnout získané informace do úpravy výrobních a obchodních
procesů a organizačních postupů ve firmě

•

Ve fázi naplnění obchodních a výrobních cílů optimalizace výrobkového portfolia a
dodacích podmínek, rozhodnutí o distribuci prostřednictvím regionálních obchodních
zástupců

Společnost je neustále modernizována a postupně je doplňováno technické vybavení všech
výrobních středisek tak, aby se dlouhodobě zkvalitnila vlastní produkce a zvýšila produktivita
práce.
Vzhledem k narůstajícím možnostem exportu do zemí EU i mimo ni má trh, na kterém
společnost působí, perspektivu dalšího výrazného růstu.
Přínos daného projektu je na mezinárodní úrovni, protože nové technologie mohou zajišťovat
dodávky moderních výrobků v rámci Evropy i světa.

IČ 282 12 606

MS v Praze, odd. B, vl. 13354

Příloha č. 9 k usnesení č. 24/26Z/2011

Krajský úřad
Číslo Ústecký kraj:

11/SML 1167

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011“ č. 11/SML 1167
uzavřené dne 28. 6. 2011

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz, +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 882733379/0800, Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
a
Město Osek
Sídlo:
Zahradní 246, 417 05 Osek
Zastoupený:
Ing. Lenkou Říhovou, starostkou města
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Černá
E-mail/telefon: cerna@osek.cz / +420 417 837 202
IČ:
00266558
DIČ:
CZ00266558
Bank. spojení: 1060433339 / 0800 Česká spořitelna, a.s.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění termín provedení prací v Článku II. bod 5. smlouvy takto:
Původní údaj „do 31.12. 2011“ se nahrazuje údajem „do 31. 8. 2012“.
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bod 22 příloha č. 1

Článek 2
1. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 2. 11. 2011
usnesením č. 00/00R/2011/.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V Oseku dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Ing. Lenka Říhová
starostka
příjemce
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Příloha č. 10 k usnesení č. 25/26Z/2011

č. 11č.k 28/26Z/2011
Příloha
č. 11Příloha
k usnesení
celkové
usnesení č.
součty
28/26Z/2011
6 120 000
6 120 000
návrh dotace
předpoklád
celkový návrh dotace
aná
na službu v
druh služby/aktivity
ÚK organizaci v roce
kapacita v
roce 2012 2012
roce 2012
KOMISE

žadatel
adresa (dle RES)
název (dle RES)

Arkadie, společnost pro
komplexní péči o zdravotně
postižené

6

IČ

556203

ulice, číslo

PSČ, obec

U Nových Lázní
415 00 Teplice
9

číslo služby

číslo žádosti

Příloha
č. 11 k usnesení
č. 28/26Z/2011
Přehled
organizací
podpořených
v programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených
na podporu rodiny 2012 – dotace v kompetenci ZÚK

název služby/aktivity

Denní stacionář -

1 středisko Arkadie

denní stacionáře

15
uživatelů

-

denní stacionáře

18
uživatelů

-

Krupka

Arkadie, společnost pro
komplexní péči o zdravotně
postižené

2 středisko Arkadie

Arkadie, společnost pro
komplexní péči o zdravotně
postižené

3 bydlení - středisko

6

Arkadie, společnost pro
komplexní péči o zdravotně
postižené

Rehabilitační dílna střediskoArkadie
4
Rovná, Úpořiny,
Krupka

sociálně terapeutické 20
dílny
uživatelů

6

Arkadie, společnost pro
komplexní péči o zdravotně
postižené

Sociální rehabilitace středisko Arkadie
5 Helena, Úpořiny,
Novoveská, Krupka,
Rovná

sociální rehabilitace

6

6

Centrum sociálních služeb
18 Děčín, příspěvková
organizace

18

Denní stacionář Novoveská
Podpora samostatného
Arkadie Bratislavská

71235868

U Plovárny
1190

405 01 Děčín

Centrum sociálních služeb
Děčín, příspěvková
organizace

1

3

Kontaktní a
poradenské centrum
pro drogově závislé,
poradna pro rodiče

Centrum sociálních služeb
18 Děčín, příspěvková
organizace

4 Terénní programy

Centrum sociálních služeb
18 Děčín, příspěvková
organizace

5

1

kontaktní centra

15 osob

terénní programy

4 osoby

Děčínské doléčovací
centrum

služby následné
péče

11 osob

Centrum denních
služeb

centra denních
služeb

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v
Litoměřicích

2 podporovaného

21

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v
Litoměřicích

3

Sociálně terapeutické
dílny

sociálně terapeutické
dílny

21

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v
Litoměřicích

4

Domov pro matky s
dětmi

azylové domy

Agentura
sociální rehabilitace

zaměstnávání

1

100 000

-

125 000

-

100 000
275 000

21

412 01
Litoměřice

29 lůžek

6 lůžek

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v
Litoměřicích

Rooseveltova
716/7

88
uživatelů

domy na půl cesty

21

46768041

50 000
150 000

Azylový dům pro muže
azylové domy
a matky s dětmi

2 Dům na půl cesty

Centrum sociálních služeb
18 Děčín, příspěvková
organizace

podpora
12
samostatného bydlení uživatelů

20 osob

ambulantní
2 osoby/
terénní 2
osoby

10 osob

7 lůžek dospělí / 21
dětí

-

50 000

-

100 000

50 000

120 000

420 000

adresa (dle RES)
název (dle RES)

IČ

ulice, číslo

PSČ, obec

číslo služby

číslo žádosti

žadatel
Příloha č. 11 k usnesení č. 28/26Z/2011

název služby/aktivity

21

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v
Litoměřicích

5 Chráněné bydlení

21

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v
Litoměřicích

21

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v
Litoměřicích

22

Diakonie ČCE - Středisko
sociální pomoci v Mostě

U Města
70863601 Chersonu
1675/8

6 120 č.
000
6 120 000
Příloha č. 11 k usnesení
28/26Z/2011
návrh dotace
předpoklád
celkový návrh dotace
aná
na službu v
druh služby/aktivity
ÚK organizaci v roce
kapacita v
roce 2012 2012
roce 2012
KOMISE
12 lůžek

100 000

6

Podpora samostatného podpora
2 osoby
bydlení
samostatného bydlení

50 000

7

Rodinné a komunitní
centrum

mateřská centra

200
osob/rok

20 000

Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi v tísni
Most

azylové domy

30 lůžek

100 000

Občanská poradna
Most

odborné sociální
poradenství

3 osoby

50 000

434 01 Most

chráněné bydlení

20 000

1

22

Diakonie ČCE - Středisko
sociální pomoci v Mostě

2

250 000

22

Terénní sociální práce

Diakonie ČCE - Středisko
sociální pomoci v Mostě

3 v ohrožených rodinách
Most

32

ENERGIE o.p.s.

25034545

Hornická 106

435 13 Meziboří 1

36

Fokus Labe

44226586

Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem

Chráněné bydlení
Odborné sociální

1 poradenství Ústí nad
Labem

SAS pro rodiny s
dětmi

ambulantní
1 osoba/
terénní 5
osob

100 000

Chráněné bydlení

48 lůžek

100 000

odborné sociální
poradenství

okamžitá
max. 1
intervence

sociální rehabilitace

okamžitá
max. 5
uživ/individu
álně, 15
uživ/skupina

100 000

100 000

-

36

Fokus Labe

Sociální rehabilitace
2
Ústí nad Labem

36

Fokus Labe

3

Sociálně terapeutické
dílny Ústí nad Labem

okamžitá
sociálně terapeutické
max. 17
dílny
uživ/skupina

36

Fokus Labe

4

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se ZP Ústí nad
Labem

SAS pro seniory a
osoby se ZP

okamžitá
max. 15
uživ/skupina

36

Fokus Labe

5 Chráněné bydlení

chráněné bydlení

okamžitá
max 14
lůžek

36

Fokus Labe

6

odborné sociální
poradenství

okamžitá
max. 1
intervence
okamžitá
max. 1
uživ/individu
álně, 15
uživ/skupina

80 000

100 000

Odborné sociální
poradenství Teplice

36

Fokus Labe

7

Sociální rehabilitace
Teplice

sociální rehabilitace

36

Fokus Labe

8

Sociálně terapeutické
dílny Teplice

okamžitá
sociálně terapeutické
max. 15
dílny
uživ/skupina

2

100 000

100 000

480 000

adresa (dle RES)
název (dle RES)

IČ

ulice, číslo

PSČ, obec

číslo služby

číslo žádosti

žadatel
Příloha č. 11 k usnesení č. 28/26Z/2011

název služby/aktivity

Sociálně aktivizační

36

9 služby pro seniory a

Fokus Labe

osoby se ZP Teplice

Fokus Labe

10

36

Fokus Labe

11 služby pro seniory a

Sociálně aktivizační
osoby se ZP Litoměřice
Odborné sociální
poradenství Děčín

36

Fokus Labe

12

36

Fokus Labe

13 služby pro seniory a

Sociálně aktivizační
osoby se ZP Děčín
Hospic sv. Štěpána,
občanské sdružení

40

Hospic sv. Štěpána,
občanské sdružení

41

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

41

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

55

Městská knihovna Louny,
příspěvková organizace

65081374

Rybářské nám. 412 01
662/4
Litoměřice

okamžitá
max. 15
uživ/skupina

-

okamžitá
max. 1
intervence

-

SAS pro seniory a
osoby se ZP

okamžitá
max. 15
uživ/skupina

-

odborné sociální
poradenství

okamžitá
max. 1
intervence

-

SAS pro seniory a
osoby se ZP

okamžitá
max. 15
uživ/skupina

-

SAS pro seniory a
osoby se ZP

Odborné sociální
odborné sociální
poradenství Litoměřice poradenství

36

40

6 120 č.
000
6 120 000
Příloha č. 11 k usnesení
28/26Z/2011
návrh dotace
předpoklád
celkový návrh dotace
aná
na službu v
druh služby/aktivity
ÚK organizaci v roce
kapacita v
roce 2012 2012
roce 2012
KOMISE

1 Hospic sv. Štěpána

odlehčovací služby

Poradna a půjčovna
2
pomůcek

odborné sociální
poradenství

neuvedena

1 Odlehčovací služby

Odlehčovací služby

15 lůžek

25 lůžek

220 000
220 000

25419561

Svážná 1528

434 01 Most

-

150 000
150 000

58

MOST K NADĚJI

58

MOST K NADĚJI

65108477

63125137

2

odborné sociální
poradenství

Mírové náměstí
440 01 Louny
1

1

Sociálně - terapeutická sociálně terapeutické
dílna Jeroným
dílny

Jilemnického
1929

1 K-centrum Most 2012

434 01 Most

2

Asistent pro terénní
kontakt 2012

odborné sociální
poradenství

1

9 uživatelů

-

80 000

kontaktní centra

17 osob

250 000

terénní programy

21 kontaktů

100 000

80 000

350 000

58

MOST K NADĚJI

K Brance
11/19e

155 00 Praha
13

3

Linka duševní tísně
Most

telefonická krizová
pomoc

1

Azylový dům pro ženy
Litoměřice

azylové domy

Terénní program
Litoměřice

terénní programy

60 klientů uvedeno v
registru

SAS pro rodiny s
dětmi

60 klientů uvedeno v
registru

azylové domy

40 lůžek

terénní programy

70 klientů uvedeno v
registru

azylové domy

40 lůžek

62

NADĚJE o.s.

62

NADĚJE o.s.

2

62

NADĚJE o.s.

3 služba pro rodiny s

570931

Sociálně aktivizační
dětmi Litoměřice

1 osoba

18 lůžek

-

70 000

-

50 000

Azylový dům pro rodiny

62

4 a muže Roudnice nad

NADĚJE o.s.

150 000

Labem
Terénní program
Roudnice nad Labem

62

NADĚJE o.s.

5

62

NADĚJE o.s.

6 rodiny, muže a ženy

420 000

Azylový dům pro

150 000

Klášterec nad Ohří

62
62

68

7

NADĚJE o.s.

NADĚJE o.s.

Občanské sdružení - "DRUGOUT Klub"

44554559

Velká Hradební 400 01 Ústí nad
47/13
Labem

Noclehárna Klášterec
nad Ohří

noclehárny

10 lůžek

8

Terénní program
Klášterec nad Ohří

terénní programy

40 klientů uvedeno v
registru

1

Kontaktní centrum pro
drogově závislé

kontaktní centra

3 osoby

-

250 000

350 000
3

adresa (dle RES)
název (dle RES)

IČ

název služby/aktivity

2 Terénní program

68954221

Občanské sdružení
SPIRÁLA

68954221

76

Občanské sdružení
SPIRÁLA

68954221

76

Občanské sdružení
SPIRÁLA

76

Občanské sdružení
SPIRÁLA

76

PSČ, obec

Občanské sdružení - "DRUGOUT Klub"

Občanské sdružení
SPIRÁLA

76

ulice, číslo

číslo služby

číslo žádosti
68

žadatel
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1 Centrum krizové

403 40 Ústí nad
Labem

2 – terénní krizový tým

K chatám 22

403 40 Ústí nad
Labem

3

68954221

K chatám 22

403 40 Ústí nad
Labem

4 Intervenční centrum

68954221

K chatám 22

403 40 Ústí nad
Labem

5

K chatám 22

terénní programy

Krizová pomoc –

403 40 Ústí nad
Labem

K chatám 22

6 120 č.
000
6 120 000
Příloha č. 11 k usnesení
28/26Z/2011
návrh dotace
předpoklád
celkový návrh dotace
aná
na službu v
druh služby/aktivity
ÚK organizaci v roce
kapacita v
roce 2012 2012
roce 2012
KOMISE

2 osoby

100 000

krizová pomoc

500 osob
(ambulantně
) + 4 lůžka

-

krizová pomoc

neuvedeno

-

1600 osob

-

intervence
Terénní krizová pomoc
(TKT)

Telefonická krizová
telefonická krizová
pomoc – Linka pomoci pomoc

Odborné sociálně
právní poradenství

intervenční centrum

550 osob

Odborné sociální
poradenství

40 osob

180 000

180 000

40 osob
(ambulance)
, 40 osob
(na lůžka) a
5 osob (v
terénu)

-

76

Občanské sdružení
SPIRÁLA

68954221

K chatám 22

403 40 Ústí nad
Labem

Sociální rehabilitace –
Nácvik dovedností
Sociální rehabilitace
6 potřebných pro
začlenění do
společnosti

76

Občanské sdružení
SPIRÁLA

68954221

K chatám 22

403 40 Ústí nad
Labem

7

Sociální rehabilitace –
terénní program pro
Sociální rehabilitace
děti „Dítě, škola,
společnost“

300 dětí

-

76

Občanské sdružení
SPIRÁLA

68954221

K chatám 22

403 40 Ústí nad
Labem

8

Sociální rehabilitace –
resocializační program
Sociální rehabilitace
pro děti a mladistvé
„Začít znovu“

30 dětí

-

432 01 Kadaň

1 K - centrum Kadaň

77

Občanské sdružení Světlo
Kadaň

77

Občanské sdružení Světlo
Kadaň

65650701 Husova 1325

2

K - centrum Kadaň terénní program

4

kontaktní centra

30 osob

100 000

terénní programy

10 osob

50 000

adresa (dle RES)
název (dle RES)

IČ

ulice, číslo

PSČ, obec

Občanské sdružení Světlo
Kadaň

číslo služby

číslo žádosti
77

žadatel
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název služby/aktivity

6 120 č.
000
6 120 000
Příloha č. 11 k usnesení
28/26Z/2011
návrh dotace
předpoklád
celkový návrh dotace
aná
na službu v
druh služby/aktivity
ÚK organizaci v roce
kapacita v
roce 2012 2012
roce 2012
KOMISE

3 K - centrum Chomutov kontaktní centra

30 osob

200 000
490 000

77

Občanské sdružení Světlo
Kadaň

4

Terénní program
Chomutov

77

Občanské sdružení Světlo
Kadaň

5 pro děti a mládež v

77

Občanské sdružení Světlo
Kadaň

6 pro děti a mládež

77

Občanské sdružení Světlo
Kadaň

Nízkoprahové zařízení nízkoprahová
7 pro děti a mládež, Klub zařízení pro děti a
P.R.U.
mládež

10 osob

90 000

Nízkoprahové zařízení nízkoprahová
zařízení pro děti a
Chomutově
mládež

10 osob

50 000

Nízkoprahové zařízení nízkoprahová
zařízení pro děti a
Dopatra
mládež

30 osob

terénní programy

-

78

Oblastní charita Česká
Kamenice

70818134

Tyršova 350

407 21 Česká
Kamenice

1

Domov se zvláštním
režimem

domovy se zvl.
režimem

52
uživatelů
(28 lůžek)

78

Oblastní charita Česká
Kamenice

70818134

Tyršova 350

407 21 Česká
Kamenice

2

Nízkoprahové denní
centrum

nízkoprahová denní
centra

620
kontaktů

79

Oblastní charita Most

70828920

Petra
Jilemnického
2457/1

Oblastní charita Most

150 000
150 000
-

Terénní programy

434 01 Most

1 Osek, Duchcov,

terénní programy

300 klientů/rok - v registru

-

Litvínov, Chomutov

Sociálně aktivizační

79

-

2 služby pro rodiny s
dětmi v Litvínově

SAS pro rodiny s
dětmi

60 klientů uvedeno v
registru

-

10
intervencí uvedeno v
registru

-

79

Oblastní charita Most

3

Sociální poradna
Janov

odborné sociální
poradenství

79

Oblastní charita Most

4

Sociální poradna
Litvínov

odborné sociální
poradenství

79

Oblastní charita Most

5 pro děti a mládež

79

Oblastní charita Most

6 pro děti a mládež

79

Oblastní charita Most

7 Azylový dům Osek

79

Oblastní charita Most

8

4 intervence

-

Nízkoprahové zařízení nízkoprahová
zařízení pro děti a
Khamoro v Chomutově mládež

15 klientů

-

Nízkoprahové zařízení nízkoprahová
zařízení pro děti a
Domino v Litvínově
mládež

25 klientů

Sociální rehabilitace
Osek, Duchcov

5

azylové domy

25 lůžek

sociální rehabilitace

15 klientů

50 000

120 000

-

adresa (dle RES)
název (dle RES)

IČ

ulice, číslo

PSČ, obec

číslo služby

číslo žádosti

žadatel
Příloha č. 11 k usnesení č. 28/26Z/2011

název služby/aktivity

6 120 č.
000
6 120 000
Příloha č. 11 k usnesení
28/26Z/2011
návrh dotace
předpoklád
celkový návrh dotace
aná
na službu v
druh služby/aktivity
ÚK organizaci v roce
kapacita v
roce 2012 2012
roce 2012
KOMISE

79

Oblastní charita Most

79

Oblastní charita Most

10 Azylový dům Duchcov azylové domy

30 lůžek

100 000

79

Oblastní charita Most

11

Centrum Rodina v tísni azylové domy
azylový dům

15 lůžek

75 000

79

Oblastní charita Most

12

Centrum Rodina v tísni domy na půl cesty
Dům na půl cesty

4 lůžka

-

79

Oblastní charita Most

13

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi "Já jsem
maminka"

20 klientů

-

79

Oblastní charita Most

14 pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení nízkoprahová
zařízení pro děti a
Pastelka
mládež

30 klientů

-

79

Oblastní charita Most

15 pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení nízkoprahová
zařízení pro děti a
Sovička
mládež

14 klientů

79

Oblastní charita Most

16 služby pro rodiny s

9 Noclehárna

Sociálně aktivizační
dětmi Rozmarýnek

noclehárny

SAS pro rodiny s
dětmi

5 lůžek

-

20 000

SAS pro rodiny s
dětmi

35 klientů

-

79

Oblastní charita Most

17 Pečovatelská služba

pečovatelská služba

50 klientů

-

79

Oblastní charita Most

18 Veselí mostečtí občané

SAS pro seniory a
osoby se ZP

12 klientů

-

79

Oblastní charita Most

19

Asistence - pomoc k
důstojnosti

osobní asistence

7 klientů

-

79

Oblastní charita Most

20

Centrum sociálního
poradenství

odborné sociální
poradenství

40 intervencí

-

79

Oblastní charita Most

21

Sociálně rehabilitační
programy

sociální rehabilitace

12 klientů

-

79

Oblastní charita Most

22

Asistence v sociáně
slabých rodinách

terénní programy

30 klientů dle registru

-

79

Oblastní charita Most

23

Mateřské centrum
Petrklíč

mateřská centra

26 klientů

82

Oblastní charita Ústí nad
Labem

domovy pro seniory

36 lůžek
dle
registrace/3
0 dle
žádosti

82

Oblastní charita Ústí nad
Labem

2 svaté Ludmily se

82

Oblastní charita Ústí nad
Labem

82

44225512

Štefánikova
246/1

400 01 Ústí nad
Labem

Dům pokojného stáří
1
svaté Ludmily

Dům pokojného stáří

20 000

-

služba není dosud
registrována

6 lůžek

-

3

nízkoprahová
Komunitní centrum pro
zařízení pro děti a
děti Světluška
mládež

20

-

Oblastní charita Ústí nad
Labem

4

Centrum služeb pro
rodinu Světluška

SAS pro rodiny s
dětmi

82

Oblastní charita Ústí nad
Labem

5

Terénní programy
Světluška

terénní programy

82

Oblastní charita Ústí nad
Labem

6

Nízkoprahovaý klub
Tykadlo

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

zvláštním režimem

6

amb 15/ter 3

3uživ/den_4
kontakty/de
n na 1 prac.

12 uživatelů

385 000

50 000

-

-

200 000

adresa (dle RES)
název (dle RES)

IČ

ulice, číslo

PSČ, obec

číslo služby

číslo žádosti

žadatel
Příloha č. 11 k usnesení č. 28/26Z/2011

82

Oblastní charita Ústí nad
Labem

7

82

Oblastní charita Ústí nad
Labem

82

Oblastní charita Ústí nad
Labem

82

Oblastní charita Ústí nad
Labem

83

Oblastní spolek ČČK
Litoměřice

83

Oblastní spolek ČČK
Litoměřice

426105 Tylova 1239/16

412 57
Litoměřice

název služby/aktivity

Centrum pomoci
Samaritán

6 120 č.
000
6 120 000
Příloha č. 11 k usnesení
28/26Z/2011
návrh dotace
předpoklád
celkový návrh dotace
aná
na službu v
druh služby/aktivity
ÚK organizaci v roce
kapacita v
roce 2012 2012
roce 2012
KOMISE
nízkoprahová denní
centra

50 uživatelů

-

8 Noclehárna Samaritán noclehárny

13 lůžek

-

9 Azylový dům Samaritán azylové domy

43 lůžek

10

Centrum pro rodinu
Ovečka

mateřská centra

různá, dle aktivit

1

Kontaktní centrum
Litoměřice

kontaktní centra

3 osoby

130 000

20 000

100 000
150 000

84

Oblastní spolek Českého
červeného kříže Louny

426113

Mírové náměstí
440 01 Louny
129

Terénní program
2 Kontaktního centra
Litoměřice

terénní programy

2 osoby

50 000

1 Azylový dům Louny

azylové domy

22 lůžek

100 000
240 000

84

Oblastní spolek Českého
červeného kříže Louny

85

OPORA občanské sdružení 63154935

85

2 Azylový dům Žatec

413 01
Roudnice nad
Labem

140 000

azylové domy

28 lůžek

pečovatelská služba

35
uživatelů
/den

-

12
uživatelů
/den

-

1

Pečovatelská služba
OPORA

OPORA občanské sdružení

2

Sociální poradenství a
půjčovna
odborné sociální
kompenzačních
poradenství
pomůcek

85

OPORA občanské sdružení

Sociálně aktivizační
3 služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

SAS pro seniory a
osoby se ZP

1500 + 500
+ 600
uživatelů
/rok

85

OPORA občanské sdružení

4

Domácí hospicová
péče OPORA

odlehčovací služby

7 uživatelů
/den

90 000

87

Poradna pro integraci,
občanské sdružení

1 Sociální služby

odborné sociální
poradenství

2000
intervencí uvedeno v
registru

100 000

87

Poradna pro integraci,
občanské sdružení

Sociálně aktivizační
2
služby

SAS pro rodiny s
dětmi

15 klientů uvedeno v
registru

113

WHITE LIGHT I.

113

WHITE LIGHT I.

67362621

64676803

Jungmannova
1024

Senovážná 2

Drážďanská
106

110 00 Praha 1

400 07 Ústí nad
Labem

90 000
-

100 000
-

1

Zajištění provozu
Kontaktního centra
WHITE LIGHT I. v
Teplicích v roce 2012

kontaktní centra

5 osob

400 000

2

Následná péče o exuživatele drog s
podporovaným
bydlením

služby následné
péče

4 lůžka

50 000

870 000
Léčba a resocializace v

113

WHITE LIGHT I.

3 terapeutické komunitě terapeutické komunity

15 lůžek

300 000

4 osoby

70 000

WHITE LIGHT I.

113

WHITE LIGHT I.

Zajištění provozu
Kontaktního a
poradenského centra
4
pro drogově závislé
WHITE LIGHT I.
Rumburk v roce 2012

7

kontaktní centra

adresa (dle RES)
název (dle RES)

WHITE LIGHT I.

IČ

ulice, číslo

PSČ, obec

číslo služby

číslo žádosti
113

žadatel
Příloha č. 11 k usnesení č. 28/26Z/2011

5

název služby/aktivity

Terénní program
WHITE LIGHT I.
Rumburk, Varnsdorf v
roce 2012

8

6 120 č.
000
6 120 000
Příloha č. 11 k usnesení
28/26Z/2011
návrh dotace
předpoklád
celkový návrh dotace
aná
na službu v
druh služby/aktivity
ÚK organizaci v roce
kapacita v
roce 2012 2012
roce 2012
KOMISE

terénní programy

2 osoby

50 000

Příloha č. 12 k usnesení č. 30/26Z/2011

Smlouva o spolupráci
uzavřená dle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Flughafen Dresden GmbH
Sídlo:
Flughafenstraße, 01109 Dresden, Spolková republika Německo
Zastoupený: Dr. Michael Hupe, jednatel
Telefon: +49-351-881-0
Fax: +49-351-8813035
DIČ: DE 14 02 06 335
Daňové číslo: 3237/100/02460
(dále jen “Letiště“)
a
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Česká republika
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
telefon:
+420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Ve věci jedná: Ing. Radek Vonka, člen Rady Ústeckého kraje
(dále jen “kraj“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci.
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem jejich propagace
v České republice a Spolkové republice Německo. V rámci spolupráce se smluvní strany
zavazují k níže uvedeným povinnostem.

II.
Povinnosti Letiště

Letiště umožní propagaci kraje v následujícím rozsahu:

1. Letiště umožní vystavení informačních materiálů kraje v terminálu Letiště.
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2. Letiště umožní kraji využití reklamní plochy, umístění závěsné plachty v terminálu
Letiště (umístění dle přílohy č. 1 smlouvy), v časovém rozmezí od 2.11. 2011 do 2. 11.
2012. Náklady na výrobu, montáž a demontáž závěsné plachty uhradí kraj. Upevnění
provede firma Werbeline Andreas Leubert, Meußlitzer Straße 63, 01259 Dresden.
Tržní hodnota umístění závěsné plachty v terminálu Letiště po dobu platnosti smlouvy
činí 3 000 EUR (bez DPH).
3. Letiště umístí na svých webových stránkách logo projektu Brána do Čech, tj.
interaktivní link (odkaz), který navede k webovým stránkám tohoto projektu kraje.
4. Letiště umožní kraji vystavení informačních materiálů kraje v prezentačním stánku
během akcí Letiště v roce 2012 (např. Rodinný den a Velký cestovní den).
III.
Povinnosti kraje

Kraj umožní propagaci Letiště v následujícím rozsahu:

1. Kraj umožní vystavení informačních materiálů Letiště v prostorech všech turistických
informačních center na území kraje.
2. Kraj umístí na webových stránkách www.tornachboehmen.de/www.branadocech.cz
logo Letiště, tj. interaktivní link, který navede k webovým stránkám Letiště.
3. Kraj bude v roce 2012 prezentovat informační materiály Letiště na veletrzích ITB
Berlín, Holiday World Praha, Slovakiatour Bratislava, ITEP Plzeň, Regiontour Brno a
TS Poznaň.

IV.
Hodnota plnění
Smluvní strany se dohodly, že hodnota navzájem poskytnutých plnění činí 3000 EUR (bez
DPH) resp. 74 610 Kč (při kurzu České národní banky ke dni 24.9.2011 24,87 Kč/EUR).

V
Doba platnosti smlouvy
Smlouva je uzavřena na dobu 12 měsíců od jejího podpisu oběma stranami. Smlouva se
automaticky prodlužuje o jeden rok, pokud nebude vypovězena nejpozději 3 měsíce před
koncem doby platnosti smlouvy.

VI
Ostatní ustanovení
1. Změnu této smlouvy lze učinit jen na základě oboustranně dohodnutého a
podepsaného dodatku.
2. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že kraj jako orgán územní samosprávy
je povinnen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Příloha č. 12 k usnesení č. 30/26Z/2011
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř.
které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou
získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti.
Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením
od smlouvy v případě závažného porušení povinností stanovených touto smlouvou.
Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů České
republiky.
Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou smluvní strany svými projevy vůle vázány.
Kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje dne 2. 11. 2011 usnesením č. ……

v Drážďanech . . . . . . . . . . . . . . .

v Ústí nad Labem . . . . . . . . . . . . . . .

Flughafen Dresden GmbH

Ústecký kraj

Příloha č. 13 k usnesení č. 32/26Z/2011

Krajský úřad
Číslo smlouvy věřitele:
Číslo smlouvy dlužníka:

SMLOUVA O PŮJČCE
uzavřená dle ustanovení § 657 a § 658.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany
Věřitel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou
IČ:
70892159
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 94-882993349/0800
Dlužník
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
Sídlo:
Máchova 31/15, 431 91 Vejprty
Zastoupený:
Hanou Dufkovou, předsedkyní výkonného výboru
IČ:
26999935
DIČ:
není plátce DPH
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 000000-0807194379/0800

Dlužník je občanským sdružením.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1
1. Tímto dodatkem se ruší ustanovení smlouvy o půjčce uvedené v článku 1 odst.
2. a 3.
2. Ustanovení čl. 1 odst. 4. se mění na nové znění:
4. Dlužník se zavazuje, že půjčku věřiteli vrátí převodem na účet věřitele uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 31.12. 2013.

strana 1 / 2

3. Ustanovení čl. 3 odst. 4. se mění na nové znění:
4. Tato smlouva vzniká dnem podpisu stran a je dána na třech stranách textu, ve
dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení. Uzavírá se na celou dobu trvání závazků z ní vyplývajících, tj.
od jejího podpisu do splacení půjčky.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o půjčce zůstávají nezměněna.
5. Ústecký kraj potvrzuje, že o tomto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ze dne 2. 11. 2011

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

....................................................................
Ústecký kraj
Jana Vaňhová,
hejtmanka

.....................................................................
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
Hana Dufková,
předsedkyně výkonného výboru
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Příloha č. 14 k usnesení č. 32/26Z/2011

Krajský úřad
Číslo smlouvy věřitele:
Číslo smlouvy dlužníka:

SMLOUVA O PŮJČCE
uzavřená dle ustanovení § 657 a § 658.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany
Věřitel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou
70892159
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 94-882993349/0800

Dlužník
MAS Labské skály
Sídlo:
Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
Zastoupený:
Ing. Evou Šípovou, předsedkyní správní rady
IČ:
27010066
DIČ:
není plátce DPH
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jílové u Děčína, číslo účtu: 0886936309/0800

Dlužník je občanským sdružením.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1
1. Tímto dodatkem se ruší ustanovení smlouvy o půjčce uvedené v článku 1 odst.
2. a 3.
2. Ustanovení čl. 1, odst. 4. se mění na nové znění:
4. Dlužník se zavazuje, že půjčku věřiteli vrátí převodem na účet věřitele uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 31.12. 2013.
3. Ustanovení čl. 3 odst. 4. se mění na nové znění:
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4. Tato smlouva vzniká dnem podpisu stran a je dána na třech stranách textu, ve
dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení. Uzavírá se na celou dobu trvání závazků z ní vyplývajících, tj.
od jejího podpisu do splacení půjčky.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o půjčce zůstávají nezměněna.
5. Ústecký kraj potvrzuje, že o tomto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ze dne 2. 11. 2011

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

....................................................................
Ústecký kraj
Jana Vaňhová,
hejtmanka

.....................................................................
MAS Labské skály
Ing. Eva Šípová,
předsedkyně správní rady
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Příloha č. 15 k usnesení č. 32/26Z/2011

Krajský úřad
Číslo smlouvy věřitele:
Číslo smlouvy dlužníka:

SMLOUVA O PŮJČCE
uzavřená dle ustanovení § 657 a § 658.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany
Věřitel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou
IČ:
70892159
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 94-882993349/0800
Dlužník
MAS Šluknovsko, o.s.
Sídlo:
Vilémov 172, 407 80 Vilémov
Zastoupený:
Ing. Evou Hamplovou, předsedkyní správní rady
Lubošem Kudlou, místopředsedou správní rady
IČ:
26983303
DIČ:
není plátce DPH
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rumburk, číslo účtu: 927391369/0800

Dlužník je občanským sdružením.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1
1. Tímto dodatkem se ruší ustanovení smlouvy o půjčce uvedené v článku 1 odst.
2. a 3.
2. Ustanovení čl. 1 odst. 4. se mění na nové znění:
4. Dlužník se zavazuje, že půjčku věřiteli vrátí převodem na účet věřitele uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 31.12. 2013.
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3. Ustanovení čl. 3 odst. 4. se mění na nové znění:
4. Tato smlouva vzniká dnem podpisu stran a je dána na třech stranách textu, ve
dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení. Uzavírá se na celou dobu trvání závazků z ní vyplývajících, tj.
od jejího podpisu do splacení půjčky.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o půjčce zůstávají nezměněna.
5. Ústecký kraj potvrzuje, že o tomto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ze dne 2. 11. 2011

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

....................................................................
Ústecký kraj
Jana Vaňhová,
hejtmanka

.....................................................................
MAS Šluknovsko
Ing. Eva Hamplová,
předsedkyně správní rady

…………………………………………………
MAS Šluknovsko
Luboš Kudla
místopředseda správní rady
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Příloha č. 16 k usnesení č. 32/26Z/2011

Krajský úřad
Číslo smlouvy věřitele:
Číslo smlouvy dlužníka:

SMLOUVA O PŮJČCE
uzavřená dle ustanovení § 657 a § 658.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany
Věřitel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou
70892159
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 94-882993349/0800

Dlužník
MAS České Středohoří, o.s.
Sídlo:
Ploskovice 50, 411 42 Ploskovice
Zastoupený:
Mgr. Alenou Šnýdlovou, předsedkyní správní rady
Miroslavem Kébrtem, místopředsedou správní rady
IČ:
27036952
DIČ:
není plátce DPH
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., Litoměřice číslo účtu: 43-7076790207/0100
Dlužník je občanským sdružením.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2
1. Tímto dodatkem se ruší ustanovení smlouvy o půjčce uvedené v článku 1 odst.
2. a 3.
2. Ustanovení čl. 1 odst. 4. se mění na nové znění:
4. Dlužník se zavazuje, že půjčku věřiteli vrátí převodem na účet věřitele uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 31.12. 2013.
3. Ustanovení čl. 3 odst. 4. se mění na nové znění:
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4. Tato smlouva vzniká dnem podpisu stran a je dána na třech stranách textu, ve
dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení. Uzavírá se na celou dobu trvání závazků z ní vyplývajících, tj.
od jejího podpisu do splacení půjčky.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o půjčce zůstávají nezměněna.
5. Ústecký kraj potvrzuje, že o tomto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ze dne 2. 11. 2011

V Ústí nad Labem dne

....................................................................
Ústecký kraj
Jana Vaňhová,
hejtmanka

.....................................................................
MAS České Středohoří
Mgr. Alena Šnýdlová,
předsedkyně správní rady

…………………………………………………
MAS České Středohoří
Miroslav Kébrt
místopředseda správní rady

strana 2 / 2

Zakládací smlouva Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. - návrh

Příloha č. 17 k usnesení č. 33/26Z/2011

Zakládací smlouva
obecně prospěšné společnosti

Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s.

Níže uvedení zakladatelé:
1) Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
zastoupený hejtmankou kraje Janou Vaňhovou
2) Město Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
IČ: 00261912
zastoupené starostou města PaedDr. Jiřím Kulhánkem
3) Město Žatec
Náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
IČ: 00265781
zastoupené starostkou města Mgr. Zdeňkou Hamousovou
4) Město Louny
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
IČ: 00265209
zastoupené starostou města Ing. Janem Kernerem

se dohodli podle ustanovení § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na založení obecně prospěšné společnosti podle této zakládací
smlouvy takto:

Preambule
Zakladatelé, vědomi si potřeby koordinovaného rozvoje turistického ruchu v regionu Dolní Poohří, tj. na území
obcí s rozšířenou působností Kadaň, Žatec, Podbořany a Louny (dále jen „region“), se rozhodli k založení
obecně prospěšné společnosti Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s. s cílem podpořit udržitelný rozvoj
tohoto regionu a napomoci tak jeho rozvoji při zachování jedinečných přírodních a kulturních hodnot.
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Čl. I
Název a sídlo společnosti
1.

Název společnosti zní: Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s. (dále jen „společnost“).

2.

Sídlo společnosti: Nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec

Čl. II
Doba trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. III
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
1.

Společnost bude poskytovat tyto služby:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

informační podpora rozhodování v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje,
péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu,
vzdělávání a osvěta,
identifikace, podpora a realizace projektů, zejména v oblasti cestovního ruchu a udržitelného
regionálního rozvoje,
podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických
informací a návazných návštěvnických služeb,
podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání
a regionálního rozvoje,
pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti,
vydávání informačních materiálů a odborných publikací.

Správní rada je oprávněna rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, stejně jako je oprávněna
rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není po dobu delší než jeden rok zájem.

Čl. IV
Podmínky poskytování služeb
1.

Služby Společnosti jsou poskytovány tuzemským i zahraničním fyzickým a právnickým osobám, které
o to požádají, a to až do vyčerpání kapacity. V případě překročení kapacity bude navržen náhradní
termín dle pořadí žádostí o službu.

2.

Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud
nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických
osob. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak,
aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle
společnosti a bude s ním seznámen každý klient.
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3.

Služby budou poskytovány nediskriminačním způsobem, tj. bez ohledu na pohlaví, věk, rasu,
národnost, barvu pleti, společenské postavení, politickou orientaci, vzdělání, povolání, zdravotní
postižení, sexuální orientaci, náboženské vyznání nebo jiný obdobný rys při splnění podmínek pro
poskytnutí služby obecně závaznými právními předpisy.

4.

Služby budou poskytovány zpravidla na základě uzavření smlouvy o poskytnutí služby s žadatelem
o poskytnutí služby.

5.

Druh služeb lze měnit rozhodnutím správní rady.

Čl. V
Doplňková činnost
1.

Kromě obecně prospěšných služeb vykonává společnost tyto doplňkové činnosti:
•
•

2.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
Hostinská činnost.

Účelem doplňkové činnosti je získání prostředků k zajištění obecně prospěšných služeb a provozu
společnosti. Doplňkovou činnost lze vykonávat pouze za předpokladu, že touto činností bude
dosaženo účinnějšího využití majetku společnosti. Doplňkovou činností nesmí být ohrožena kvalita,
rozsah nebo dostupnost společností poskytovaných obecně prospěšných služeb. Veškerý zisk
získaný z doplňkových činností musí být využit na zkvalitnění nebo rozšíření obecně prospěšných
služeb společnosti.

Čl. VI
Majetek společnosti
1.

Majetek společnosti vzniká:
•
•
•

2.

z dotací a grantů;
z darů fyzických a právnických osob;
z příjmů ze služeb poskytovaných společností.

Zcizení nebo zatížení majetku vloženého do společnosti zakladatelem je možné na základě
rozhodnutí správní rady.

Čl. VII
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:
a)
b)
c)

správní rada,
dozorčí rada,
ředitel společnosti.
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Čl. VIII
Správní rada
1.

Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla společnost založena, a na řádné hospodaření
s jejím majetkem.

2.

Správní rada má dvanáct členů.

3.

Členy správní rady jmenují zakladatelé, a to následujícím klíčem: Ústecký kraj jmenuje šest členů
správní rady, ostatní zakladatelé společnosti jmenují po dvou členech správní rady.

4.

Prvními členy správní rady jsou:
a) Mgr. Jan Čermák (zástupce ÚK)
r. č.: 491025/174
Trvalý pobyt: SNP 2082, 410 01 Louny
b) Ing. Radek Vonka (zástupce ÚK)
r. č.: 711030/2375
Trvalý pobyt: Palachova 248/2, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše
c) Martin Kec (zástupce ÚK)
r. č.: 730617/0190
Trvalý pobyt: Milady Horákové 17, 170 00 Praha 7
d) Ing. Jan Vaic (zástupce ÚK)
r. č.: 620503/1492
Trvalý pobyt: S.K. Neumanna 2373, Louny
e) Jan Houška (zástupce ÚK)
r. č.: 480310/231
Trvalý pobyt: Sadová 422, 431 51 Klášterec nad Ohří
f) PaedDr. Miroslav Řebíček (zástupce ÚK)
r. č.: 570612/0783
Trvalý pobyt: Okružní 551, 431 51 Klášterec nad Ohří
g) PaedDr. Jiří Kulhánek (zástupce Města Kadaně)
r. č.: 620319/0873
Trvalý pobyt: Bystřická 1648, 432 01 Kadaň
h) Mgr. Michal Voltr (zástupce Města Kadaně)
r. č.: 740729/2464
Trvalý pobyt: Jedlová 1764, 432 01 Kadaň
i) Ing. Jan Kerner: (zástupce Města Louny)
r. č.: 640921/1589
Trvalý pobyt: U Spravedlnosti 1782, 440 01 Louny
j) PhDr. Michal Pehr: (zástupce Města Louny)
r. č.: 770706/0196
Trvalý pobyt: Náměstí Petra Obrovce 2261, 440 01 Louny
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k) Ing. Jan Novotný (zástupce Města Žatce)
r. č.: 790413/2742
Trvalý pobyt: Mlynářská 2657, 438 01 Žatec
l) Ing. Aleš Stroukal (zástupce Města Žatce)
r. č.: 590921/0406
Trvalý pobyt: Dlouhá 109, 438 01 Žatec
5.

Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné.

6.

Za činnost ve správní radě nenáleží jejím členům odměna. Společnost může členům správní rady
poskytnout úhradu výdajů za cestovní náhrady podle zákoníku práce.

7.

Členství ve správní radě zaniká dle podmínek § 12 zákona.

8.

Členové správní rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu správní rady. Předseda písemně
svolává jednání správní rady, stanoví čas konání a program jednání a řídí jednání. V době jeho
nepřítomnosti určí členové správní rady předsedajícího jednání správní rady.

9.

Řádné jednání správní rady se koná minimálně čtyřikrát ročně.

10.

Mimořádné jednání správní rady je povinen svolat předseda správní rady do jednoho měsíce po
obdržení písemné výzvy kteréhokoli ze zbývajících členů správní rady nebo zakladatele. Výzva musí
obsahovat zdůvodnění požadavku na svolání mimořádného jednání správní rady včetně uvedení
záležitosti, která má být projednána.

11.

Do působnosti správní rady náleží:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní
organizace společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací smlouvě,
schvalovat změny ve vydaném statutu společnosti,
schvalovat změny zakládací smlouvy v souladu se zákonem,
rozhodovat o zrušení společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační
zůstatek,
schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovité náklady na vlastní činnost společnosti.
schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený
v zakládací smlouvě,
udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo s jeho pronájmem
na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší,
jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost, stanovit mu odměnu za jeho
činnost a činit další úkony týkající se vztahu ředitele ke společnosti,
rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací smlouva.
zřizovat jiné orgány společnosti,
vydávat vnitřní předpisy společnosti.

12.

Jednání správní rady je usnášeníschopné, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina členů správní
rady. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo
členů správní rady rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

13.

Při rozhodování o:
•
•
•

změně zakládací smlouvy,
zrušení společnosti,
určení společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek,
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je nutná účast všech členů správní rady. K přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas všech členů správní
rady.
14.

Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady bez práva hlasovat. Požádá-li zakladatel
o slovo, musí mu být uděleno.

Čl. IX
Dozorčí rada
1.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

2.

Dozorčí rada má šest členů.

3.

Členy dozorčí rady jmenují zakladatelé a to následujícím klíčem: Ústecký kraj jmenuje tři členy dozorčí
rady, ostatní zakladatelé společnosti jmenují po jednom členu dozorčí rady.

4.

Prvními členy dozorčí rady jsou:
a) Jana Vaňhová (zástupce ÚK)
r. č.: 555101/1950
Trvalý pobyt: Kamenný vrch 5567, 430 04 Chomutov
b) RSDr. Stanislav Rybák (zástupce ÚK)
r. č.: 480518/068
Trvalý pobyt: Přemyslovců 2046, 440 01 Louny
c) Miroslav Bilík (zástupce ÚK)
r. č.: 520702/023
Trvalý pobyt: Sadová 448, 431 51 Klášterec nad Ohří
d) Mgr. Jan Losenický (zástupce Města Kadaně)
r. č.: 741214/5972
Trvalý pobyt: Komenského 1184, 432 01 Kadaň
e) Tomáš Chaloupek (zástupce Města Louny)
r. č.: 490324/287
Trvalý pobyt: Maroldova 1830, 440 01 Louny
f) Mgr. Stanislava Sajdlová (zástupce Města Žatce)
r. č.: 695102/2760
Trvalý pobyt: Mostecká 1406, 438 01 Žatec

5.

Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.

6.

Členové dozorčí rady nemohou být v pracovněprávním vztahu ke společnosti. Za činnost v dozorčí
radě nenáleží jejím členům odměna. Společnost může členům dozorčí rady poskytnout úhradu výdajů
za cestovní náhrady podle zákoníku práce.

7.

Členství v dozorčí radě zaniká obdobně dle podmínek § 12 zákona.

8.

Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu dozorčí rady. Předseda písemně
svolává jednání dozorčí rady, stanoví čas konání a program jednání a řídí jednání. V době jeho
nepřítomnosti určí členové dozorčí rady předsedajícího jednání dozorčí rady.
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9.

Řádné jednání dozorčí rady se koná minimálně dvakrát ročně.

10.

Jednání dozorčí rady je usnášeníschopné, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina členů dozorčí
rady. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo
členů dozorčí rady rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.

11.

Do působnosti dozorčí rady náleží:
•
•
•

přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
podávat jedenkrát ročně řediteli a správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
dohlížet na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou.

12.

Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, zakládací smlouvy či
statutu, na nehospodárné postupy a na případné další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada
je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána,
dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.

13.

Dozorčí rada je oprávněna:
•
•
•
•

nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
podávat správní radě návrhy na odvolání a jmenování ředitele společnosti,
svolávat mimořádné zasedání správní rady, pokud to vyžadují zájmy společnosti,
účastnit se jednání správní rady a mít slovo, pokud o ně požádá.

Čl. X
Ředitel společnosti
1.

Ředitel je statutárním orgánem společnosti a jedná jejím jménem.

2.

Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.

3.

Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem
vyhrazena do působnosti správní rady.

4.

Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

5.

Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání
správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.

6.

Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Odměnu za jeho činnost stanovuje správní rada.

7.

Ředitel může určit svého zástupce, na kterého může písemně delegovat některé své povinnosti
a pravomoci.

8.

Ve vztahu k zaměstnancům je ředitel vedoucím zaměstnancem podle zákoníku práce.

9.

Prvním ředitelem společnosti je:
Jméno, příjmení, titul: Kamil Soukup
r. č.: 5802240037
Trvalý pobyt: Jiřího z Poděbrad 1468/31, 412 01 Litoměřice

10.

Ředitel společnosti, jmenovaný správní radou, je oprávněn a povinen podávat návrhy na zápis změn
do rejstříku obecně prospěšných společností, který vede k tomu zvláštním zákonem určený soud
uvedený v § 5 odst. 1 zákona (dále jen „rejstříkový soud“).
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Čl. XI
Hospodaření společnosti
1.

Při zajišťování své činnosti se společnost může ucházet také o dotace ze státního rozpočtu,
z rozpočtu krajů či obcí nebo ze státního fondu. Také může čerpat finanční prostředky z nadačních
fondů či grantových programů.

2.

Zisk společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatelů. Zisk musí být použit k poskytování služeb
uvedených v článku 3.

3.

Společnost hospodaří v rámci svého rozpočtu s věcnými a finančními prostředky, získanými formou
dotace, grantu, daru, vkladem zakladatele, vlastní činností a z dalších zdrojů.

4.

Zcizovat a zatěžovat majetek vložený či darovaný, či jinak získaný lze pouze se souhlasem správní
rady.

Čl. XII
Výroční zpráva
1.

Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené
správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok.
První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti.

2.

Výroční zprávu po jejím schválení správní radou uloží do 30 dnů společnost do sbírky listin, kterou
vede rejstříkový soud.

3.

Každý ze členů správní rady obdrží výroční zprávu v jednom kompletním výtisku.

4.

Výroční zpráva bude k dispozici veřejnosti v sídle společnosti.

Čl. XIII
Zrušení společnosti
V případě zrušení společnosti na základě rozhodnutí správní rady podle zákona bude likvidační zůstatek
společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost nebo nadaci či nadační fond podle rozhodnutí
správní rady.

Čl. XIV
Závěrečná ustanovení
1.

Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem o obecně
prospěšných společnostech.

2.

Zakládací smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží každý
zakladatel, jeden výtisk bude založen v evidenci společnosti a dva výtisky budou přiloženy k žádosti
o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností.
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3.

Zakladatelé potvrzují autentičnost této zakládací smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si
zakládací smlouvu přečetli, že tato nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných
podmínek.

4.

K podání návrhu na zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového
soudu zmocňují zakladatelé Ústecký kraj.

5.

O uzavření této zakládací smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením
č. …/…/… ze dne …………………

6.

O uzavření této zakládací smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města Kadaň usnesením
č. …/…/… ze dne …………………

7.

O uzavření této zakládací smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města Žatec usnesením
č. …/…/… ze dne …………………

8.

O uzavření této zakládací smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města Louny usnesením
č. …/…/… ze dne …………………

9.

Tato zakládací smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu zakladateli.

datum

Ústecký kraj
Jana Vaňhová

datum

Město Kadaň
PaedDr. Jiří Kulhánek

datum

Město Žatec
Mgr. Zdeňka Hamousová

datum

Město Louny
Ing. Jan Kerner
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