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 24. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 29. 6. 2011 od 10:20 hodin do 18:00 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/24Z/2011
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 24. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1. Ing. Rudolf Kozák (ČSSD) – předseda komise
2. Ing. Jiří Hlinka (S.cz)
3. Ing. Petr Fiala (ODS)
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/24Z/2011
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního
období 2008 - 2012:
1.

PaedDr. Petra Brázdu (KSČM)

2.

Josefa Macíka (ČSSD)

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/24Z/2011
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program 24. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
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(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/24Z/2011
Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011 a č.
33/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
tiskovou opravu usnesení
a) č. 32/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011, výši původně schválené dotace u projektu č. 117
„Umíme se bavit …“, žadatel Město Libochovice,
z - Ve výši: 40 000,- Kč
na - Ve výši: 30 000,- Kč;
b) č. 32/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011, doplnit výši přidělené dotace u projektu č. 137
„ÚŠTĚCKÝ ADVENT“, žadatel Město Úštěk,
Ve výši: 30 000,- Kč;
c) č. 33/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011 u projektu č. 53 „Oprava kamenných ostění oken a
vstupního portálu, celková oprava vstupních dveří zámku Konojedy u Úštěka čp. 61“,
žadatel Vladimíra Přibyla, změna povahy spoluúčasti žadatele na nákladech na zachování
či obnově kulturní památky,
z – včetně DPH
na – bez DPH.

B)

ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2011

(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/24Z/2011
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z II. volebního období
2004 – 2008
1 . Usnesení č. 35/21Z/2007 B Zajištění financování projektů předložených do 2. výzvy FM
EHP/Norska
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 44/3Z/2009 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 48/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 49/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 52/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 54/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 55/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
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7. Usnesení č. 56/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 57/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 55/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 76/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 44/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 45/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 61/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 62/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 63/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 64/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 65/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 66/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 67/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 68/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 69/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 70/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 74/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 75/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 76/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 77/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 38/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 40/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 55/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 57/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 58/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 59/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
33. Usnesení č. 63/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 64/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
35. Usnesení č. 65/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 67/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 68/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 69/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 71/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 72/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
41. Usnesení č. 73/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 78/18Z/2010 C Nakládání s majetkem
43. Usnesení č. 80/18Z/2010 D Nakládání s majetkem
44. Usnesení č. 20/20Z/2010 C-02 Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní
péče 2011“ – vyhlášení
45. Usnesení č. 37/20Z/2010 B-02 Dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit na
podporu rodiny 2011“ – vyhlášení
46. Usnesení č. 50/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
47. Usnesení č. 51/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
48. Usnesení č. 52/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
49. Usnesení č. 53/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
50. Usnesení č. 54/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
51. Usnesení č. 58/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
52. Usnesení č. 59/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
53. Usnesení č. 64/20Z/2010 C Nakládání s majetkem
54. Usnesení č. 65/20Z/2010 C Nakládání s majetkem
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55. Usnesení č. 66/20Z/2010 C Nakládání s majetkem
56. Usnesení č. 67/20Z/2010 C Nakládání s majetkem
57. Usnesení č. 68/20Z/2010 C Nakládání s majetkem
58. Usnesení č. 69/20Z/2010 C Nakládání s majetkem
59. Usnesení č. 70/20Z/2010 C Nakládání s majetkem
60. Usnesení č. 71/20Z/2010 C Nakládání s majetkem
61. Usnesení č. 72/20Z/2010 C Nakládání s majetkem
62. Usnesení č. 73/20Z/2010 C Nakládání s majetkem
63. Usnesení č. 75/20Z/2010 C Nakládání s majetkem
64. Usnesení č. 76/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
65. Usnesení č. 78/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
66. Usnesení č. 79/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
67. Usnesení č. 81/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
68. Usnesení č. 82/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
69. Usnesení č. 83/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
70. Usnesení č. 84/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
71. Usnesení č. 19/21Z/2011 B Nakládání s majetkem
72. Usnesení č. 23/21Z/2011 C Nakládání s majetkem
73. Usnesení č. 10/23Z/2011 B Čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné
události Ústeckého kraje na mimořádná protipovodňová opatření v lednu 2011
74. Usnesení č. 16/23Z/2011 B Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ústí nad
Labem
75. Usnesení č. 18/23Z/2011 B Čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné
události Ústeckého kraje na humanitární pomoc Japonsku z důvodu živelné pohromy v
roce 2011
76. Usnesení č. 20/23Z/2011 B Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče
2011 - vyhodnocení
77. Usnesení č. 21/23Z/2011 B Změna Zásad pro poskytování účelových finančních
prostředků v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého kraje
78. Usnesení č. 26/23Z/2011 B-01 Projednání podaných žádostí Program podpory směrů
rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008-2013 (dále jen
„Program“) na rok 2011
79. Usnesení č. 28/23Z/2011 C-01 Návrh na poskytnutí dotací z Programu poskytování
podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na období 2010 až 2013 pro rok 2011
80. Usnesení č. 29/23Z/2011 C-01 Návrh na poskytnutí dotací z Programu rozvoje ekologické
výchovy vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období let 2009 – 2012 pro rok
2011
81. Usnesení č. 36/23Z/2011 B Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit
zaměřených na podporu rodiny 2011 – vyhodnocení
82. Usnesení č. 40/23Z/2011 C Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém
kraji v roce 2011“
83. Usnesení č. 87/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
84. Usnesení č. 123/23Z/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. 39/14Z/2010 B Nakládání s majetkem na 30.06.2012
2. Usnesení č. 40/14Z/2010 B Nakládání s majetkem na 30.06.2012
3. Usnesení č. 41/14Z/2010 B Nakládání s majetkem na 30.06.2012
4. Usnesení č. 46/14Z/2010 B Nakládání s majetkem na 30.03.2012
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5. Usnesení č. 82/15Z/2010 Navázání mezinárodní spolupráce mezi Ústeckým krajem a
Ivano-Frankivskou oblastí (Ukrajina) na 31.12.2011
6. Usnesení č. 39/18Z/2010 B Nakládání s majetkem na 31.03.2012
7. Usnesení č. 53/18Z/2010 B Nakládání s majetkem na 30.09.2011
8. Usnesení č. 80/20Z/2010 B Nakládání s majetkem na 31.01.2012
(Hlasování: 35 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/24Z/2011
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 17.3. 2011 do 1.6. 2011.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/24Z/2011
Odvolání člena rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
odvolává
dle § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, pana Mirko Bernase z funkce člena Rady Ústeckého kraje.
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/24Z/2011
Personální změny v orgánech společnosti Krajská zdravotní, a.s. a návrh na člena Dozorčí rady
Krajské zdravotní a. s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. odstoupení Ing. Petra Bendy z funkce předsedy představenstva a člena představenstva
společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627,
2. odstoupení Mgr. Tomáše Kříže, z funkce předsedy dozorčí rady a člena dozorčí rady společnosti
Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627,
3. odstoupení Tomáše Zíky na funkci člena dozorčí rady Krajské zdravotní a.s. ke dni
31.8.2011 (dle dopisu ze dne 15. 6. 2011)
B) navrhuje
dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
1. jmenování Mgr. Tomáše Kříže, do funkce člena představenstva společnosti Krajská zdravotní,
a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627,
2. jmenování Petra Husáka, do funkce člena dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s., se
sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627, s účinností od 1.9.2011
3. jmenování Ing. Ladislava Drlého, do funkce člena dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní,
a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627 s účinností od 1.9.2011
C)ukládá
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Radě Ústeckého kraje rozhodnout dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář společnosti Krajská
zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627, v působnosti valné hromady, o
jmenování v rozsahu dle části B) tohoto usnesení.
Termín: 20. 7. 2011
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/24Z/2011
Projednání problematiky gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Radě Ústeckého kraje ustavit pracovní skupinu, která by navrhla řešení problematiky
gymnázia J. Jungmanna Litoměřice v co nejkratším termínu, tak, aby v měsíci srpnu 2011
bylo gymnázium schopno zajistit zahájení školního roku.
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/24Z/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: 33 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/24Z/2011
Schválení Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti
Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) si vyhrazuje
podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o uzavření Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu
soudržnosti Severozápad, Masarykova 3448/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 75082136
B) rozhoduje
o uzavření Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace mezi Ústeckým krajem a Regionální radou
regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
75082136 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
C)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, zajistit plnění usnesení dle bodu B/ tohoto
usnesení
Termín: 15. 7. 2011

(Hlasování: 33 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 12/24Z/2011
Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti
Severozápad na rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) si vyhrazuje
podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu
soudržnosti Severozápad, Masarykova 3448/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 75082136
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi Ústeckým krajem a Regionální
radou regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 75082136 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
C) u k l á d á
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, zajistit plnění usnesení dle bodu B/ tohoto
usnesení
Termín: 15. 7. 2011
(Hlasování: 33 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/24Z/2011
Poskytnutí finančního daru Mikroregionu Radonicko a Podkrušnohorskému zooparku
Chomutov, příspěvková organizace ,obci Měděnec a INTEGRU, Západ Českého středohoří Poohří
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření darovací smlouvy s:
1) Mikroregionem Radonicko, Radonice 1, 431 55 Radonice, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
2) Podkrušnohorským zooparkem Chomutov, příspěvková organizace, Přemyslova 259, 430
01 Chomutov dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
3) Obcí Měděnec, Nádražní 212, 431 84 Měděnec, dle přílohy č.5 tohoto usnesení
4) INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří, Komenského náměstí 17, 411 015
Třebívlice, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/24Z/2011
Poskytnutí finančního daru městu Jílové
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o uzavření darovací smlouvy s městem Jílové, Mírové náměstí 280,
407 01 Jílové, IČ: 00261408 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
(Hlasování: 32 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 15/24Z/2011
Volba přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) v o l í
do funkce přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem tuto kandidátku:
Gabriela Rupertová, nar. 11. 10. 1967, bytem Děčín IV., Labské nábřeží 1717/31.
B)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí
nad Labem o volbě přísedící dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 20. 7. 2011

(Hlasování: 32 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/24Z/2011
Výkon členských práv – Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. dle § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a dle čl. IX. odst. 6 stanov sdružení, o dalším peněžitém vkladu do zájmového
sdružení právnických osob s názvem „Terezín-město změny, zájmové sdružení
právnických osob“ se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 ve
výši 880 000,- Kč za účelem vytvoření finanční rezervy sloužící k předfinancování
uznatelných výdajů,
2. dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
o poskytnutí členského příspěvku člena sdružení právnických osob s názvem „Terezínměsto změny, zájmové sdružení právnických osob“ se sídlem v Ústí nad Labem, Velká
Hradební 3118/48, PSČ 400 02 ve výši 620 000,- Kč za účelem hrazení neuznatelných
výdajů spojených s provozem sdružení.
(Hlasování: 33 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/24Z/2011
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)
B)

souhlasí
s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2010 bez výhrad,
bere na vědomí
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2010 a vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu.

(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/24Z/2011
Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2012 – 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 dle příloh č. 8 – 11 tohoto
usnesení
(Hlasování: 35 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/24Z/2011
Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje, příprava rozpočtu 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje dle přílohy č. 12 tohoto usnesení
2. Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2012:
a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů
k rozvoji kraje,
c) investice do vlastního majetku,
d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně
růstem příjmů,

B)

ukládá
Ing. Stanislavu Dostálovi, vedoucímu ekonomického odboru předložit Rozpočtová pravidla
Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého
kraje
Termín: 30. 7. 2011

(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/24Z/2011
Vyhodnocení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí úvěru
pro Ústecký kraj“ formou otevřeného řízení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)
-

B)

bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby s
názvem „Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj“,
Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí
úvěru pro Ústecký kraj“,
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj“,
Novou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s
názvem „Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj“,
Novou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s
názvem „Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj“.
rozhoduje
a) dle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a
ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na služby s názvem
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„Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj“, zadávané formou otevřeného řízení, uchazeče, který
podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku:
 Česká spořitelna, a.s., centrála, Budějovická 1518, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, za
těchto podmínek uvedených v nabídce:
- Celková nabídková cena v Kč (dle modelového propočtu): 143 814 428,08 Kč
Celková nabídková cena se skládá z položek:
a) Úrokové náklady úvěru - smluvní úrok: 3M PRIBOR + marže banky 0,49 %
b) Neúrokové náklady vyplývající z poskytnutí úvěru: 0,00 Kč
- Výše úroků z prodlení: 0 % nad úrokovou sazbu, kterou bude úročen úvěr
- Podmínky pro další dluhovou službu: žádné omezení,
b) o uzavření Smlouvy o úvěru dle přílohy č. 13 tohoto usnesení s uchazečem Česká
spořitelna, a.s., centrála, Budějovická 1518, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782.
C)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, podepsat Smlouvu o úvěru, o jejímž uzavření bylo
rozhodnuto v bodě B) b) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2011

(Hlasování: 33 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/24Z/2011
Záměr uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj na období od roku 2012
- 2015
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
v souladu s § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o
záměru uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj ve výši 800 000
tis. Kč na pokrytí potřeb souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních
projektů, které budou následně uhrazeny zadavateli z prostředků EU a SR, včetně projektů
Regionálního operačního programu v období čerpání od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015 a
maximální splatností do 31. 12. 2016
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, zástupci a náměstkovi hejtmanky Ústeckého kraje, zajistit všechny kroky
k zadání otevřeného řízení na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby "Poskytnutí
úvěrového rámce pro Ústecký kraj na období 2012 - 2015 " v souladu se zadáním dle bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 24. 8. 2011
(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/24Z/2011
Odkup akcií RRA ÚK, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ruší
usnesení č. 18/20Z/2010 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 22. 12. 2010
(Hlasování: 35 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/24Z/2011
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Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Sport Club 2000, o.s. - narovnání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
dle ustanovení § 36 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
a dohody o započtení pohledávek“ s občanským sdružením Sport Club 2000 IČ: 26584816,
výše dotace: 200 000 Kč, na projekt „Evropský pohár ve snowboardingu, Klínovec 2010“
dle přílohy č. 14 tohoto usnesení, a to z důvodu neplatnosti původní Smlouvy č. 771/2010 ze
dne 10. 5. 2010
B) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmance ÚK Janě Vaňhové k podpisu Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
a dohodu o započtení pohledávek.
Termín: 29. 7. 2011
(Hlasování: 33 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/24Z/2011
Fond hejtmanky - informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu hejtmanky ÚK o uzavřeném dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
z Fondu hejtmanky ÚK č. 1021/2010 na projekt s názvem „Mezinárodní film festival Voda
Moře Oceány“ (příjemce: DREAM PRODUCTION MP, s.r.o.), kterým se prodlužuje doba
realizace projektu do 31. 1. 2011.
(Hlasování: 33 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/24Z/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 dle předloženého
materiálu:
1. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: ALMA VIS o.s.
IČ: 26586843
sídlo: Kamenná 1431/3, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov
výše dotace: 400 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 83,33%
název projektu (akce): Činnost klubu pro seniory a centra pro matky s dětmi
2. o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
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žadatel: Roman Sigmund
IČ: 61340758
sídlo: Františka Malíka 972/34, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 990 000 Kč
výše investiční dotace: 990 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 96,19%
název projektu (akce): Propagace amatérských hudebních skupin v Ústeckém kraji
II. Etapa
3. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Louny
IČ: 00265209
sídlo: Mírové Nám. 35, 440 23 Louny
výše dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Letní lounské vábení – 8. ročník
4. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, příspěvková organizace
IČ: 00360805
sídlo: Husova 678, 438 01 Žatec
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Národní zahájení Dnů evropských památek v České
republice
5. 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 Tuchořice
IČ: 00265624
sídlo: Tuchořice 123, 439 69 Tuchořice
výše dotace: 230 000 Kč
název projektu (akce): Obec Tuchořice, IZS – systém vyrozumění a varování
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:
žadatel: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 00379719
sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Nový odbavovací systém PZOO
7. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
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žadatel: Občanské sdružení Békadilkoš
IČ: 27022714
sídlo: Nádražní 805, 410 02 Lovosice
výše dotace: 800 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Rozvoj vinařské turistiky v litoměřickém regionu 2. etapa
8. 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: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 80%
název projektu (akce): Kanalizace MŠ
9. 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: Tomáš Krtička - ARMENTUM
IČ: 72877561
sídlo: K Polabinám 12/94, 500 02 Hradec Králové - Roudnička
výše dotace: 800 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Dětský den – Pojďte s námi do pohádky, Setkání
s Regimentem Wied, Adventní setkání
10.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 OTVICE
IČ: 00262064
sídlo: Školní 95, 431 11 Otvice
výše dotace: 245 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce rychty obce baráčníků Otvice
11.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: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
IČ: 00266094
sídlo: Radniční 1, 434 69 Most
výše dotace: 60 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Adventní koncert
12.o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
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žadatel: Město Terezín
IČ: 00264474
sídlo: Náměstí ČSA 179, 411 55 Terezín
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Josefínské slavnosti 2011
13.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 Jílové
IČ: 00261408
sídlo: Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
výše dotace: 425 000 Kč
název projektu (akce): Koupě a osazení dětských herních prvků – Jílové
14.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: Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.
IČ: 27275701
sídlo: Divadelní 15, 434 01 Most
výše dotace: 120 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Oslavy 100. výročí otevření historické budovy divadla
v Mostě – slavnostní galavečer
15.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: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
IČ: 70886300
sídlo: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Vybavení věcnými prostředky PO
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: Sport Club 2000 o.s.
IČ: 26584816
sídlo: Čelakovského 1319, 430 01 Chomutov
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Kadaňské babí léto
17.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 Brodec
IČ: 00831778
sídlo: Brodec 36, 440 01 Brodec
výše dotace: 20 000 Kč
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název projektu (akce): 600 let výročí založení obce Brodec
18.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: MISTRAL TV produkce, s.r.o.
IČ: 28702689
sídlo: Josefa Skupy 2281, 434 01 Most
výše dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 96,77%
název projektu (akce): Podpora rozvoje agroturistiky v ÚK se zaměřením na chov
ryb
19.o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Staňkovice
IČ: 44224869
sídlo: Staňkovice 44, 411 42 Staňkovice
výše dotace: 50 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Umělecké sympozium ve Staňkovicích
20.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 Třebívlice
IČ: 00264539
sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
výše dotace: 140 000 Kč
název projektu (akce): Festival amatérských divadel a vinobraní 2011
21.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: ROXY II. racing team s.r.o.
IČ: 27304019
sídlo: U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10
výše dotace: 149 800 Kč
název projektu (akce): Dětská drakiáda 2011
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: MĚSTO KADAŇ
IČ: 00261912
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
výše dotace: 1 642 561 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce křižovatky v ulici Fučíkova – Kadaň
23.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
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žadatel: Jaroslav Pém
IČ: 87075288
sídlo: Masarykova 1474/86, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Festival „Cesta k nám“, 7. ročník
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: Com-peto.CZ, s.r.o.
IČ: 28681436
sídlo: Mrsklesy 30, 411 15 Třebenice
výše dotace: 340 000 Kč
název projektu (akce): Pojďte s námi včelařit – vzdělávací semináře pro začínající
včelaře
25.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 BĚLUŠICE
IČ: 00265829
sídlo: Bělušice 64, 434 01 Most
výše dotace: 25 000 Kč
název projektu (akce): Oslava výročí obce 780 let
26.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Vroutek
IČ: 00265705
sídlo: Náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek
výše dotace: 130 000 Kč
název projektu (akce): Jakubské léto 2011
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: TENISOVÝ KLUB LOUNY
IČ: 41324595
sídlo: Masarykovy sady, 440 01 Louny
výše dotace: 196 000 Kč
název projektu (akce): Povodňové škody 2011
28.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s.
IČ: 25005758
sídlo: Jateční 1026/18, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 1 999 133 Kč
název projektu (akce): Revitalizace SPORTCENTRA SLUNETA
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29.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: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 00379719
sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
výše dotace: 140 000 Kč
název projektu (akce): Prezentace Ústeckého kraje při akcích PZOO
30.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice, občanské sdružení
IČ: 47767553
sídlo: Zemská 818, 415 01 Teplice - Trnovany
výše dotace: 280 000 Kč
název projektu (akce): Výměna oken na chatě Mikulovanka
31.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: Dům kultury a kino
IČ: 47274336
sídlo: Komenského 288, 407 21 Česká Kamenice
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní hudební festival 2011
32.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: OBEC STARÉ KŘEČANY
IČ: 00261653
sídlo: Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
výše dotace: 280 000 Kč
název projektu (akce): Starokřečanské slavnosti
33.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Staňkovice
IČ: 44224869
sídlo: Staňkovice 44, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 90 000 Kč
název projektu (akce): Havarie zatrubněného potoka
34.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
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žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČ: 44555601
sídlo: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem-Severní Terasa
výše dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní vědecká konference „Strategie technického
vzdělávání v reflexi doby“
35.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: OBEC HORA SVATÉHO ŠEBESTIÁNA
IČ: 00261866
sídlo: Hora Svatého Šebestiána 3, 431 82 Hora Svatého Šebestiána
výše dotace: 866 015 Kč
název projektu (akce): Přechod na komunikaci 1/7
36.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: MĚSTO VÝSLUNÍ
IČ: 00262251
sídlo: Výsluní 14, 431 83 Výsluní
výše dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): ADVENT 2011
37.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: Sportclub 80 Chomutov
IČ: 43227406
sídlo: 17. listopadu 4704, 430 01 Chomutov
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Žádost o mimořádný finanční příspěvek na úhradu energií
sportovní haly Sportclubu 80 Chomutov
38.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: ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIBOŘÍ
IČ: 62209051
sídlo: KOMENSKÉHO 340, 435 13 Meziboří
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Letní dětský tábor
39.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: Klub freestylového lyžování Most o.s.
IČ: 22896287
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sídlo: Průběžná 3182, 434 01 Most
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Klub freestylového lyžování Most o.s.
40.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: SK Březiny
IČ: 46717161
sídlo: Březiny 194, 405 02 Děčín - Děčín XXVII
výše dotace: 1 500 000 Kč
název projektu (akce): Rozšíření kapacity zázemí klubu
41.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 Velemín
IČ: 00264601
sídlo: Velemín 96, 411 31 Velemín
výše dotace: 72 000 Kč
název projektu (akce): Historická slavnost – Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic
42.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 MĚDĚNEC
IČ: 00262030
sídlo: Nádražní 212, 431 84 Měděnec
výše dotace: 1 270 000 Kč
název projektu (akce): Opravy chodníků a komunikace v obecním parku
43.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Pětipsy
IČ: 00262081
sídlo: Pětipsy 58, 431 53 Pětipsy
výše dotace: 445 921 Kč
název projektu (akce): Střecha bytového domu
44.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: Romské občanské sdružení "Děti a Rodina"
IČ: 26569752
sídlo: Teplická 137/172, 405 02 Děčín
výše dotace: 137 600 Kč
název projektu (akce): Terénní programy na děčínsku
45.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
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žadatel: Obec Malé Žernoseky
IČ: 00526045
sídlo: Zahradní 245, 410 02 Malé Žernoseky
výše dotace: 120 000 Kč
název projektu (akce): Podpora provozu přívozu Malé Žernoseky
46.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: MĚSTO MEZIBOŘÍ
IČ: 00266086
sídlo: náměstí 8. května 341, 43513 Meziboří
výše dotace: 380 000 Kč
název projektu (akce): Oprava veřejného osvětlení v Meziboří
47.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: MĚSTO MEZIBOŘÍ
IČ: 00266086
sídlo: náměstí 8. května 341, 43513 Meziboří
výše dotace: 420 000 Kč
název projektu (akce): Oprava chodníků v Meziboří
48.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: Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz
IČ: 00434132
sídlo: Střekovské Nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
výše dotace: 800 000 Kč
název projektu (akce): Projektová dokumentace Lososí líheň
49.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 MĚDĚNEC
IČ: 00262030
sídlo: Nádražní 212, 431 84 Měděnec
výše dotace: 476 200 Kč
název projektu (akce): Oprava chodníku v ul. Karlovarská, Měděnec
50.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
sídlo: Líšťany 100, 440 01 Líšťany
výše dotace: 910 810 Kč
název projektu (akce): Revitalizace kaple Panny Marie v Líšťanech
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51.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s.
IČ: 27604942
sídlo: Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): 15. narozeniny Fajn radia North Music
52.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s.
IČ: 27604942
sídlo: Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Labské léto
53.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Nemocnice Žatec,obecně prospěšná společnost
IČ: 25026259
sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec
výše dotace: 2 500 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení přístrojového vybavení
54.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Černčice
IČ: 00556271
sídlo: Jiráskova 223, 439 01 Černčice
výše dotace: 39 000 Kč
název projektu (akce): Oslava 100 let od založení základní školy
55.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: OBEC RŮŽOVÁ
IČ: 00556017
sídlo: Růžová 30, 407 14 Růžová
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): 18. česko-slovenský trampský potlach
56.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: Sportclub 80 Chomutov
IČ: 43227406
sídlo: 17. listopadu 4704, 430 01 Chomutov
výše dotace: 100 000 Kč
21

název projektu (akce): Výměna zastaralých okenních výplní v části prostor
sportovní haly Sportclubu 80 Chomutov
57.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: OBEC KYTLICE
IČ: 00261483
sídlo: Kytlice 24, 407 45 Kytlice
výše dotace: 65 000 Kč
název projektu (akce): Kytlický advent a výstava betlémů
58.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Svazek obcí INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří
IČ: 68982984
sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Švestková dráha
59.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: NORS systems s.r.o.
IČ: 28581318
sídlo: Husitská 344/63, 130 00 Praha 3
výše dotace: 3 050 000 Kč
název projektu (akce): Architektonika jako magnet Ústeckého kraje
(Hlasování: 33 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/24Z/2011
Fond hejtmanky Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011, a to jeho část č. 5:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání rozhodlo:
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 Vrbice
IČ: 264652
sídlo: Hlavní 47, 411 64 Vrbice
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Odstranění havarijního stavu obecní budovy
B) rozhodlo
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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 Vrbice
IČ: 264652
sídlo: Hlavní 47, 411 64 Vrbice
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Odstranění havarijního stavu obecní budovy
2. o uzavření dodatku č. 3 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 stanoví závazný ukazatel, tj. podíl
dotace na celkových nákladech projektu, ve výši 100%.
3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
hejtmanky ÚK č. 1022/2010 na projekt s názvem „Zkvalitnění prostředí studia a
pořizování studiových nahrávek pro veřejnost“ (příjemce: Občanské sdružení
Ústecké hudební studio), kterým se stanoví celkové uznatelné náklady projektu ve
výši 330 000,- Kč s DPH.
4. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
hejtmanky ÚK č. 11/SML 1342 na projekt s názvem „Severočeské farmářské trhy“
(příjemce: Český um – Artificium Bohemicum), kterým se stanoví objem přijatých
podpor de minimis v rozhodném období v celkové výši 98 000,- Kč.
5. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
hejtmanky ÚK č. 11/SML 1330 na projekt s názvem „Advent na hradě“ (příjemce:
DREAM PRODUCTION MP, s.r.o.), kterým se stanoví objem přijatých podpor de
minimis v rozhodném období v celkové výši 630 000,- Kč.
6. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
hejtmanky ÚK č. 11/SML 1347 na projekt s názvem „Vinobraní Litoměřice,
Ostrovní festival 2011“ (příjemce: DREAM PRODUCTION MP, s.r.o.), kterým
se stanoví objem přijatých podpor de minimis v rozhodném období v celkové výši
930 000,- Kč.
7. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
hejtmanky ÚK č. 11/SML 1374 na projekt s názvem „Den seniorů“ (příjemce:
DREAM PRODUCTION MP, s.r.o.), kterým se stanoví objem přijatých podpor de
minimis v rozhodném období v celkové výši 1 930 000,- Kč.
C) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmance ÚK Janě Vaňhové k podpisu dodatky dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 29. 7. 2011
(Hlasování: 31 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/24Z/2011
Zapojení Ústeckého kraje do Evropského seskupení pro územní spolupráci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
účast Ústeckého kraje v Evropském seskupení pro územní spolupráci.
(Hlasování: 33 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/24Z/2011
Dotační program OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost 5. výzva oblast podpory 1.3 - návrh
poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených v 5. výzvě Globálního
grantu v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle
přílohy č. 15 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: 30. 9. 2011
(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/24Z/2011
Spolufinancování projektů schválených Výborem regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad - Schválení „Podmínek spolufinancování projektů Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad v období 2007-2013 s územím realizace v Ústeckém kraji“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů Podmínky spolufinancování projektů Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 s územím realizace v Ústeckém
kraji, které jsou přílohou č. 16 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmance Ústeckého kraje Janě Vaňhové k podpisu Podmínky spolufinancování
projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013
s územím realizace v Ústeckém kraji.
Termín: 11. 7. 2011
(Hlasování: 33 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/24Z/2011
Spolufinancování projektů schválených Výborem regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad - žádosti o dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
podle žádosti o dotaci dle předloženého materiálu :
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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: Obec Povrly
IČ: 00266931
sídlo: Mírová 165/7, 403 32 Povrly
výše dotace: 1 496 880 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Rozvoj obce Povrly
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: Město Jirkov
IČ: 00261904
sídlo: Nám. Dr, Edv. Beneše 1, 431 11 Jirkov
výše dotace: 5 036 358,23 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství
v historickém centru města Jirkova
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: Obec Údlice
IČ: 00262153
sídlo: Náměstí 12, 431 41 Údlice
výše dotace: 1 657 976 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Revitalizace centra obce Údlice
4) o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří, Svazek obcí
IČ: 00360805
sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
výše dotace: 875 070 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Kvalitní projektová dokumentace – prostředek ke zvýšení
rozvojové kapacity území
5) 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: Městys Brozany nad Ohří
IČ: 00263397
sídlo: Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří
výše dotace: 3 084 330,87 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Sportovně volnočasový areál – Brozany nad Ohří
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6) 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: Město Terezín
IČ: 00264474
sídlo: Náměstí ČSA 179, 411 55 Terezín
výše dotace: 4 054 050 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám
v Terezíně
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 rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Bohušovice nad Ohří
IČ: 00263362
sídlo: Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
výše dotace: 1 283 141 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Revitalizace veřejného prostranství v Bohušovicích nad Ohří
(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/24Z/2011
Předložení žádostí o dotaci z Programu pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území
Ústeckého kraje v roce 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Programu pro rok 2011 a o uzavření smluv s
těmito subjekty:
1. Obec Malé Žernoseky, Zahradní 245. 410 02 Malé Žernoseky, IČ:00526045
Projekt: Návrat tradičních dřevin a krajinných prvků do území obce – etapa II.
Výše dotace: 50 000 Kč
2. Obec Lhotka nad Labem, 410 02 Lhotka nad Labem 22 IČ: 00526126
Projekt: Návrat tradičních dřevin a krajinných prvků do území obce Lhotka nad Labem,
I.etapa
Výše dotace: 50 000 Kč
3. Město Loučná pod Klínovcem, Loučná 89E, 431 91 Loučná pod Klínovcem,
IČ:00831123
Projekt: Údržba druhově bohatých luk v katastru obce Loučná pod Klínovcem, etapa II
Výše dotace: 70 000 Kč
4. Obec Lukavec, Lukavec 43, 410 02 Lovosice, IČ: 00526134
Projekt: Založení polní aleje
Výše dotace: 50 000 Kč
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5. Město Louny, Mírové nám. 35, 440 23 Louny, IČ: 00265209
Projekt: Alej Louny Zeměchy
Výše dotace: 100 000 Kč
6. Město Velký Šenov, Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov, IČ: 00261734
Projekt: Revitalizace veřejné zeleně v obci Velký Šenov
Výše dotace: 100 000 Kč
7. Městys Slavětín, Na Městečku 50, 439 09 Slavětín, IČ: 00265497
Projekt: Výsadba koridoru dřevin s protierozními prvky podél fotbalového hřiště ve
Slavětíně
Výše dotace: 100 000 Kč
B) ukládá
vedoucímu odboru ZPZ zajistit administraci smluv k podpořeným projektům uvedeným v
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2011
(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/24Z/2011
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
přiřazení priorit kraje akcím v Seznamu akcí programu 129 180 dle přílohy č. 17 tohoto
usnesení, zpracované podle Metodiky k zařazení jednotlivých staveb do kategorií, vydané
Ministerstvem zemědělství jako příloha č. 2 k č.j. 53083/2011-MZE - 15131.
B) s c h v a l u j e
podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o uzavření smluv o poskytnutí dotací na
projekty:
1. Obec Vlastislav, IČO: 00816661
Sídlo: 411 14 Vlastislav 8
Projekt: realizace stavby „Vlastislav,Sutom - kanalizace a ČOV“
Výše dotace: 2 680 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 90 % z celkových nákladů projektu
2. Obec Petrohrad, IČO: 00480975
Sídlo: 439 85 Petrohrad 146
Projekt: realizace stavby „Kanalizace Petrohrad II. etapa“
Výše dotace: 3 310 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 90 % z celkových nákladů projektu
C) schvaluje
podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o uzavření smluv o poskytnutí dotací na
projekty:
1. Obec Vrbice, IČO: 00264652
Sídlo: Hlavní 47, 411 64 Vrbice
Projekt: realizace stavby „Vrbice , Vetlá – splašková kanalizace s odkanalizováním na
novou ČOV Polepy – ČSOV a kanalizační výtlak k AK Vrutice“
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Výše dotace: 1 390 837 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
2. Obec Perštejn, IČO: 00262072
Sídlo: Hlavní 159, 431 63 Perštejn
Projekt: realizace stavby „Perštejn - vodovod“
Výše dotace: 3 087 000 Kč bez DPH
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
3. Obec Perštejn, IČO: 00262072
Sídlo: Hlavní 159, 431 63 Perštejn
Projekt: realizace PD stavby „Perštejn, Lužný a Černýš – rekonstrukce kanalizace a
Lužný ČOV 1370 EO“
Výše dotace: 1 114 000 Kč bez DPH
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
4. Město Úštěk, IČO: 00264571
Sídlo: Mírové nám. 83, 411 45 Úštěk
Projekt: realizace stavby „Revitalizace nivy Červeného potoka“
Výše dotace: 1 094 800 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
5. Obec Straškov - Vodochody, IČO: 00264431
Sídlo: Straškov 2, 411 84 Straškov - Vodochody
Projekt: realizace stavby „Odvádění povrchových vod - Straškov, Lokalita 4. -5. “
Výše dotace: 2 956 800 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
6. Obec Zubrnice, IČO: 00556874
Sídlo: Zubrnice 38, 400 02 Ústí nad Labem
Projekt: realizace PD stavby „Zubrnice – ČOV a kanalizace“
Výše dotace: 665 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
7. Obec Libochovany, IČO: 00263923
Sídlo: 411 03 Libochovany 5
Projekt: realizace PD stavby „Libochovany , Řepnice – ČOV, dostavba a rekonstrukce
kanalizace“
Výše dotace: 1 092 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
8. Obec Pnětluky, IČO: 00556394
Sídlo: Pnětluky 26, 44001 Pnětluky
Projekt: realizace stavby „Kanalizační přípojka a ČOV Pnětluky.“
Výše dotace: 352 591 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
9. Obec Chožov, IČO: 00265004
Sídlo: Chožov 154, 439 22 Chožov
Projekt: realizace PD stavby „Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno – ČOV a kanalizace.“
Výše dotace: 1 612 800 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
10. Obec Horní Beřkovice, IČO: 00263621
Sídlo: Podřipská 13, 411 15 Horní Beřkovice
Projekt: realizace stavby „Kanalizace Horní Beřkovice.“
Výše dotace: 2 950 000 Kč
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Minimální spoluúčast žadatele: 63 % z celkových nákladů projektu
11. Město Štětí, IČO: 00264466
Sídlo: Mírové nám. 163, 411 08 Štětí
Projekt: realizace PD stavby „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí,
Radouň, Chcebuz, Brocno, Čakovice, Veselí a Újezd.“
Výše dotace: 1 474 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
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
13. Městys Peruc, IČO: 00265331
Sídlo: Oldřichova 49, 439 07 Peruc
Projekt: realizace PD stavby „Telce – ČOV a kanalizace.“
Výše dotace: 670 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
14. Obec Malečov, IČO: 00266884
Sídlo: 403 27 Malečov 36
Projekt: realizace PD stavby „Intenzifikace ČOV Malečov.“
Výše dotace: 225 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
15. Obec Brozany nad Ohří, IČO: 00263397
Sídlo: Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří
Projekt: realizace stavby „Rozšíření hlavní sítě kanalizace a páteřního vodovodu –
Brozany nad Ohří.“
Výše dotace: 840 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 90 % z celkových nákladů projektu
16. Statutární město Chomutov, IČO: 00261891
Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Projekt: realizace stavby „Rekonstrukce a výměna splaškové kanalizace pro obytné
domy ul. 5. května.“
Výše dotace: 8 165 508 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 40 % z celkových nákladů projektu
D) schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám již přiznaným dotacím z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje takto:
1.

Ke smlouvě č.1350/2009, uzavřené s městem Velký Šenov, IČ: 00261734, dodatek č.
1 - podle přílohy č. 18 tohoto usnesení

2.

Ke smlouvě č. 1349/2009, uzavřené se Severočeským sdružením obcí, IČ:
47324376, dodatek č. 3 - podle přílohy č. 19 tohoto usnesení

3.

Ke smlouvě č. 1132/2010, uzavřené s městem Terezín, IČ: 00264474, dodatek č. 1
- podle přílohy č. 20 tohoto usnesení

4.

Ke smlouvě č. 1895/2008, uzavřené s obcí Vrutice, IČ: 00526061, dodatek č. 3 podle přílohy č. 21 tohoto usnesení

E)schvaluje
změnu usnesení č. 27/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011 bod C) 10., kterým bylo schváleno
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uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ pro :
10. Obec Bžany, IČO: 00266264
Sídlo: 415 01 Bžany 50
Projekt: realizace stavby „Likvidace odpadních vod obce Bžany a jejich místních
částí Hradiště, Lbín, Lhenice a Lysec“
Výše dotace: 1 253 000 Kč bez DPH
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
takto:
10. Obec Bžany, IČO: 00266264
Sídlo: 415 01 Bžany 50
Projekt: realizace PD stavby „Likvidace odpadních vod obce Bžany a jejich místních
částí Hradiště, Lbín, Lhenice a Lysec“
Výše dotace: 1 503 600 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
F) rozhoduje
o neposkytnutí dotací žadatelům uvedeným v příloze č. 22 tohoto usnesení.
(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/24Z/2011
Předložení návrhu na zamítnutí žádostí podaných v rámci Programu poskytování podpor na
hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na období 2010 až 2013 pro rok 2011 a návrhu na
pozastavení příjmu dalších žádostí
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)rozhoduje
1. o pozastavení příjmu žádostí o dotaci z Programu do konce roku 2011
2. z důvodu vyčerpání finančních prostředků z rozpočtu Programu o nepředkládání
podaných žádostí o dotaci z Programu na rok 2011 Zastupitelstvu Ústeckého kraje a
Radě Ústeckého kraje k formálnímu rozhodnutí o zamítnutí žádostí podaných po
30.4.2011 a o přímé administraci odmítnutí těchto žádostí odborem životního prostředí a
zemědělství
3. o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Programu pro rok 2011 obcím a žadatelům
požadujícím dotaci vyšší než 200 000 Kč:
a) Obec Horní Habartice, Horní Habartice č.p. 147, 405 02 Děčín, IČ: 00555932
Výše požadované dotace: 47 200 Kč
b) Obec Františkov nad Ploučnicí, 407 23 Františkov nad Ploučnicí č.p. 79, IČ: 00555941
Výše požadované dotace: 12 690 Kč
c) Obec Merboltice, Merboltice č.p. 53, 405 02 Děčín, IČ: 00555959
Výše požadované dotace: 58 670 Kč
d) Obec Arnoltice, Arnoltice č.p. 37, 405 02 Děčín, IČ: 00261173
Výše požadované dotace: 15 530 Kč
e) Obec Starý Šachov, Starý Šachov č.p. 80, 405 02 Děčín, IČ: 00555894
Výše požadované dotace: 39 350 Kč
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f) Obec Velká Bukovina, 407 29 Velká Bukovina č.p.178, IČ: 00555886
Výše požadované dotace: 52 850 Kč
g) Obec Valkeřice, 407 24 Valkeřice č.p.147, 405 02 Děčín, IČ: 00555932
Výše požadované dotace: 12 690 Kč
h) Město Blšany, Náměstí č.p. 29, 439 88 Blšany, IČ: 00264784
Výše požadované dotace: 23 400 Kč
i) Obec Huntířov, Huntířov , 405 02 Děčín, IČ: 00261360
Výše požadované dotace: 22 810 Kč
j) Město Úštěk, Mírové nám. č.p. 83, 411 45 Úštěk, IČ: 00264571
Výše požadované dotace: 282 150 Kč
k) Obec Ohníč, 417 65 Ohníč, IČ: 00266540
Výše požadované dotace: 9 540 Kč
l) Obec Bžany, Bžany č.p. 50, 415 01 Teplice, IČ: 00266264
Výše požadované dotace: 73 890 Kč
m) Obecní lesy Heřmanov s.r.o., Heřmanov č.p. 13, 405 02 Děčín, IČ: 27359247
Výše požadované dotace: 444 195 Kč
n) Obec Kozly, Kozly č.p. 19, 430 01 Louny, IČ: 47786671
Výše požadované dotace: 62 700 Kč
B)ukládá
vedoucímu odboru ZPZ zajistit administraci úředních úkonů dle bodu A) 1. – 3. tohoto
usnesení.
Termín: bod A) 1., 3. 15. 7. 2011
Termín: bod A) 2. průběžně
(Hlasování: 32 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 34/24Z/2011
Navýšení finanční spoluúčasti Ústeckého kraje na investičním záměru „ Strategická průmyslová
zóna Triangle – III. etapa“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o revokaci bodu B) usnesení č. 21/16Z/2010, kterým bylo rozhodnuto o spolufinancování
III. etapy přípravy PZ Triangle tak, že Ústecký kraj ve svém rozpočtu v letech 2010 a 2011
vyčlení souhrnně min. 52,25 mil. Kč pro účely zajištění spolufinancování vyžadovaného ze
strany MPO ČR při poskytnutí dotace na průmyslovou zónu Triangle.
2. o spolufinancování investičního záměru „Strategická průmyslová zóna Triangle - III. etapa“
tak, že ve svém rozpočtu v letech 2011 až 2012 vyčlení souhrnně minimálně 63, 423 mil. Kč
pro účely zajištění spolufinancování vyžadovaného ze strany MPO ČR při poskytnutí dotace
pro Strategickou průmyslovou zónu Triangle z Programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury.
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(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 35/24Z/2011
Změna příjemce dotace u projektu č. 57 v rámci Programu regionální kulturní činnosti na rok
2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
změnu příjemce neinvestiční dotace ve výši 30.000,- Kč u projektu č. 57 „VIII. ročník
Litoměřického loutkového festivalu“, v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti
na rok 2011, a to
z Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ 00263958
na Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČ:
44557141.

B) ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2011
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 36/24Z/2011
Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2012 –
vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
pro okruh podpory B dotačního programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na
podporu rodiny 2012 výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje ve znění:
Článek VIII, bod 6):
Minimální výše dotace činí 20 000 Kč
B) rozhodlo
o vyhlášení dotačního programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu
rodiny 2012 v souladu s přílohou č. 23 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
1. zajistit zveřejnění dotačního programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených
na podporu rodiny 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje.
Termín: 15. 7. 2011
2. Předložit Komisi sociální Rady Ústeckého kraje vyhodnocení žádostí o dotaci
v programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2012
včetně návrhu na dotace jednotlivým žadatelům.
Termín: 14. 10. 2011
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(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 37/24Z/2011
Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
v souladu s ust. § 27 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o sloučení:
1. příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky, příspěvková
organizace
Sídlo: Ústí nad Labem - Stříbrníky, Výstupní 2, PSČ 400 11
IČ: 14 451 069
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova 5,
příspěvková organizace
Sídlo: Ústí nad Labem, Resslova 5, PSČ 400 01
IČ: 00 082 201
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Střední školy elektrotechniky a spojů, Ústí nad LabemStříbrníky, příspěvková organizace, přecházejí na přejímací Střední průmyslovou školu
strojní a elektrotechnickou, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace. Název
právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Střední
průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace.
2. příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková
organizace
Sídlo: Ústí nad Labem, Keplerova 7, PSČ 400 07
IČ: 00 525 472
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední škola a Základní škola, Trmice, příspěvková organizace
Sídlo: Trmice, Václavské náměstí 10, PSČ 400 04
IČ: 00 082 627
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Střední školy obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7,
příspěvková organizace, přecházejí na přejímací Střední školu a Základní školu, Trmice,
příspěvková organizace. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení po sloučení: Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace.
3. příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55,
příspěvková organizace
Sídlo: Děčín VI, Slovanská 1000/55, PSČ 406 60
IČ: 47 274 697
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s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I, Čs. armády
10, příspěvková organizace
Sídlo: Děčín I, Čs. armády 10, PSČ 405 02
IČ: 47 274 689
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Střední průmyslové školy strojní a dopravní, Děčín VI,
Slovanská 1000/55, příspěvková organizace, přecházejí na přejímací Vyšší odbornou
školu a Střední průmyslovou školu stavební, Děčín I, Čs. armády 10, příspěvková
organizace. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení
po sloučení: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a
dopravní, Děčín, příspěvková organizace.
4. příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Školní statek, Děčín-Libverda, Benešovská 76, příspěvková organizace
Sídlo: Děčín-Libverda, Benešovská 76, PSČ 405 01
IČ: 00 081 663
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, DěčínLibverda, příspěvková organizace
Sídlo: Děčín-Libverda, Českolipská 123, PSČ 405 02
IČ: 47 274 654
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Školního statku, Děčín-Libverda, Benešovská 76, příspěvková
organizace, přecházejí na přejímací Střední školu zahradnickou a zemědělskou Antonína
Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace. Název právnické osoby
vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Střední škola
zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková
organizace.
5. příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvková organizace
Sídlo: Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, PSČ 431 51
IČ: 47 792 931
a příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680,
příspěvková organizace
Sídlo: Kadaň, 5. května 680, PSČ 432 01
IČ: 61 342 688
a příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského
562, příspěvková organizace
Sídlo: Kadaň, Komenského 562, PSČ 432 01
IČ: 61 342 637
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
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Sídlo: Kadaň, 5. května 620, PSČ 432 01
IČ: 61 342 751
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Gymnázia a Střední odborné školy, Klášterec nad Ohří,
Chomutovská 459, příspěvková organizace a Střední odborné školy služeb a Středního
odborného učiliště, Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace a Střední průmyslové
školy stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace
přecházejí na přejímací Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace.
Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení:
Gymnázium a Střední odborná škola, Kadaň, příspěvková organizace.
6. příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
Sídlo: Děčín I, Komenského náměstí 4, PSČ 405 02
IČ: 47 274 620
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková
organizace
Sídlo: Děčín I, Komenského náměstí 2, PSČ 406 81
IČ: 47 274 611
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Gymnázia Děčín, příspěvková organizace, přecházejí na
přejímací Evropskou obchodní akademii, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková
organizace. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení
po sloučení: Gymnázium a Evropská obchodní akademie, Děčín, příspěvková organizace.
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 30. 11. 2012

(Hlasování: 36 – 1 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 38/24Z/2011
Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
a) Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“ dle
přílohy č. 24 tohoto usnesení
b) vzor žádosti dle přílohy č. 25 tohoto usnesení
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení
Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“ dle
přílohy č. 24 a přílohy č. 25 tohoto usnesení zveřejněním na internetových stránkách
Ústeckého kraje a zajistit oznámení o vyhlášení uvedeného programu v periodickém tisku.
Termín: 15. 7. 2011
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(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 39/24Z/2011
Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních škol ve
vybraných oborech vzdělání“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
a) Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních
škol ve vybraných oborech vzdělání“ dle přílohy č. 26 tohoto usnesení
b) vzor žádosti dle přílohy č. 27 tohoto usnesení
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení
Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraj „Stipendium pro žáky středních
škol ve vybraných oborech vzdělání“ dle přílohy č. 26 a přílohy č. 27 tohoto usnesení
zveřejněním na internetových stránkách Ústeckého kraje a zajistit oznámení o vyhlášení
uvedeného programu v periodickém tisku.
Termín: 15. 7. 2011

(Hlasování: 35 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 40/24Z/2011
Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené působnosti – oblast
školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. příjmy UZ 33 215 – přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 1 460 tis. Kč
běžné výdaje UZ 33 215 – zvýšení o částku 1 460 tis. Kč – účelová dotace Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu „Financování asistentů
pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých školách pro
období leden až prosinec 2011“ pro následující organizace:
 Gymnázium Jana Amose Komenského, Dubí – zvýšení o částku 101 tis. Kč
 Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, Dubí – zvýšení o
částku 101 tis. Kč
 Základní škola a Praktická škola Arkádie, Teplice – zvýšení o částku 906 tis. Kč
 Základní škola a Praktická škola Gabriely Plechové, Dolní Poustevna – zvýšení o
částku 151 tis. Kč
 Mateřská škola speciální Demosthenes, Ústí nad Labem – zvýšení o částku 201 tis.
Kč
2. příjmy UZ 33 015 – přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 50 875 tis. Kč
běžné výdaje UZ 33 015 – zvýšení o částku 50 875 tis. Kč – účelová dotace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu „Podpora
řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné
hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území
jednotlivých krajů na rok 2011“
 obecní školy – zvýšení o částku 16 614 tis. Kč
 krajské školy – zvýšení o částku 16 650 tis. Kč
 rezerva – zvýšení o částku 17 611 tis. Kč
3. příjmy UZ 33 027 – přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 127 500 tis. Kč
běžné výdaje UZ 33 027 – zvýšení o částku 127 500 tis. Kč – účelová dotace
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4.

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu „Posílení
platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláváním, kteří splňují
odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.“ :
 obecní školy – zvýšení o částku 82 060 tis. Kč
 krajské školy – zvýšení o částku 45 126 tis. Kč
 rezerva – zvýšení o částku 314 tis. Kč
úpravy rozpočtů přímých nákladů příspěvkových organizací na základě povinného
rozdělení rezervy (dle předloženého materiálu) a vytvoření rezervy na UZ 33 353 ve
výši – 50 480 tis. Kč.

(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 41/24Z/2011
Rozvojové programy Ústeckého kraje - žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2005, tj. prodloužení
termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- Územní plán Libčeves do 30. 6. 2013
- Pořízení územně plánovací dokumentace Chbany do 31. 12. 2012
(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 42/24Z/2011
Smlouva o poskytnutí dotace k projektu "Sasko-české vztahy v proměnách času - pomocná
výuková publikace"
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Sasko-české vztahy
v proměnách času – pomocná výuková publikace“ dle přílohy č.28 tohoto usnesení
B) ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit realizaci tohoto
usnesení.
Termín: 20. 7. 2011
(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 43/24Z/2011
Smlouva o přistoupení Ústeckého kraje do o.p.s. České Švýcarsko
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. podle ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o přistoupení mezi zakladatele obecně prospěšné společnosti
České Švýcarsko o.p.s. dodatkem k zakládací listině dle přílohy č. 29 tohoto usnesení,
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2. o přistoupení k zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko o.p.s.
dle přílohy č. 30 tohoto usnesení.
B) ukládá
Bc. Radku Vonkovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit nezbytné kroky nutné pro
přistoupení Ústeckého kraje mezi zakladatele obecně prospěšné společnosti České
Švýcarsko o.p.s.
Termín: 31. 12. 2011
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 44/24Z/2011
Provoz clearingového centra společností ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí daru dárcem Ústecký kraj obdarované
společnosti ČSAD SVT Praha, s. r. o., IČ 70892156, se sídlem Křižíkova 4-6, 186 50 Praha
8, na provoz clearingového centra IDS dle přílohy 31 tohoto usnesení.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 45/24Z/2011
Informace o aktuálním stavu dostavby dálnice D8, stavba 0805
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o aktuálním stavu dostavby dálnice D8, stavba 0805 dle důvodové zprávy tohoto
materiálu.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 46/24Z/2011
Dopravní obslužnost autobusová – plnění smluvních povinností
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
1. neprominout smluvní pokutu uvedenou v žádosti dopravce ČSAD Slaný a.s., Lacinova
1366, 274 80 Slaný, IČ 601 93 425, o prominutí smluvní pokuty udělené v bodě 5.
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011 podle článku 7 odst. 5
za porušení ustanovení článku 4 odst. 8 a 9 „Smlouvy o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého
kraje na vymezených linkách – oblast „Dolní Poohří“, za období od 1. 1. 2011 do 16. 2.
2011, tj. 47 dní včetně á 5.000,- Kč v celkové výši 235.000,- Kč (nedodržení 10% podílu
klimatizovaných vozidel);
2. neprominout smluvní pokutu uvedenou v žádosti dopravce ČSAD Slaný a.s., Lacinova
1366, 274 80 Slaný, IČ 601 93 425, o prominutí smluvní pokuty udělené v bodě 6.
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011 podle článku 7 odst. 5
za porušení ustanovení článku 4 odst. 8 a 9 „Smlouvy o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého
kraje na vymezených linkách – oblast „Štětsko“, za období od 1. 1. 2011 do 16. 2. 2011,
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tj. 47 dní včetně á 5.000,- Kč v celkové výši 235.000,- Kč (nedodržení 10% podílu
klimatizovaných vozidel).
(Hlasování: 36 – 0 – 3)
návrh byl přijat
Usnesení č. 47/24Z/2011
Projednání žádosti o dotaci z Fondu obnovy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
neschvaluje
dotaci z FO Romanu Oswaldovi, Martině Prokešové a Václavu Prokešovi na akci : „Oprava
objektu po povodni a po podmáčení“ (č.žád. 3/11-FO) ve výši 262.739,- Kč.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 48/24Z/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. 18/19/2003 ze dne 3. 9.
2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti Povodí Ohře,
státní podnik, se sídlem: Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p. p. č. 1082/47 o výměře 2 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
- pozemek: p. p. č. 1082/38 o výměře 7 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
obec Šluknov, k. ú. Rožany, zapsaných na LV č. 1544 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 740,- Kč a vyjmutí
uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

2.
Usnesení č. 49/24Z/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 Petru Pištorovi, bytem
Dobrná 104, PSČ 407 41, a to:
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- pozemek: p.p.č. 1338/16 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Dobrná, k.ú. Dobrná, zapsané na LV č. 160 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj za kupní cenu 4.584,--Kč a vyjmutí
uvedené nemovitosti 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, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

3.
Usnesení č. 50/24Z/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 panu Jaroslavovi Heřtovi,
bytem Purkyňova 1264, Louny, PSČ: 440 01 a paní Helze Kapuciánové, bytem
Purkyňova 1265, Louny, PSČ: 440 01, a to:
- pozemek: p. č. 2689/6 o výměře 500 m2, druh pozemku: zahrada (pozemek oddělen
z p. p. č. 2689 o výměře 2777 m2 geometrickým plánem č. 3378-527/2007 ze dne
18. 2. 2008),
obec Louny, k. ú. Louny, zapsané na LV č. 3030 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 361.427- Kč a vyjmutí
uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní akademie
generála Františka Fajtla Louny, p. o., Osvoboditelů 497, 440 64 Louny, IČ: 61357553.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

4.
Usnesení č. 51/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na p.p.č. 3203
- pozemek: p.p.č. 3203 o výměře 93 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 3204 o výměře 526 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
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obec Most, k.ú. Most II, zapsaných na LV č. 4984 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek prodeje
nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1.
Cena obvyklá dle znaleckého posudku č. 2011-26 Ing. Petra Křivky ze dne 28.3.2011:
650 000,- Kč
2.
Nejnižší podání: 650 000,- Kč
3.
Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 195 000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice
následné péče v Mostě, příspěvková organizace, se sídlem Žižkova 1304, 434 01
Most, IČ: 66112338.
5.
Usnesení č. 52/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce: Rumburk 1, č.p. 1126, způsob využití: bydlení, umístěna na p.p.č. 52
- pozemek: p.p.č. 52 o výměře 360 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 53 o výměře 804 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Rumburk, k.ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 3542 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek
prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1.
Cena obvyklá dle znaleckého posudku č. 2011-32 Ing. Petra Křivky ze dne 5.4.2011:
1 700 000,- Kč
2.
Nejnižší podání: 1 700 000,- Kč
3.
Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 510 000,- Kč
5.
Práva třetích osob:
Smlouva o nájmu bytu uzavřená s Denisou Beranovou dne 10.11.2010 na dobu určitou
do 31.12.2011.
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829048.
6.
Usnesení č. 53/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce: Děčín I - Děčín, č.p. 411, způsob využití: bydlení, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, umístěna na p.p.č. 2277
- pozemek: p.p.č. 2277 o výměře 752 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Děčín, k.ú. Děčín, zapsaných na LV č. 5306 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek prodeje
nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
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1.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku č. 2011-27 Ing. Petra Křivky ze dne 30.3.2011:
3 800 000,- Kč
2.
Nejnižší podání: 3 800 000,- Kč
3.
Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4.
Dražební jistota: 1 140 000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829048.
7.
Usnesení č. 54/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce: Děčín I - Děčín, č.p. 445, způsob využití: občanská vybavenost, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, umístěna na p.p.č. 2239
- pozemek: p.p.č. 2239 o výměře 486 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Děčín, k.ú. Děčín, zapsaných na LV č. 5306 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek prodeje
nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1.
Cena obvyklá dle znaleckého posudku č. 2011-29 Ing. Petra Křivky ze dne 31.3.2011:
3 400 000,- Kč
2.
Nejnižší podání: 3 400 000,- Kč
3.
Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4.
Dražební jistota: 1 020 000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829048.
8.
Usnesení č. 55/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce Střekov, č.p. 348, způsob využití: občanská vybavenost, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p.p.č. 1619/1,
- pozemek: p.p.č. 1617 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1618 o výměře 165 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1619/1 o výměře 588 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1620/1 o výměře 442 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Střekov, zapsaných na LV č. 2143 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1.
Cena obvyklá dle znaleckého posudku č. 2633-127/11 Mgr. Oty Zemana ze dne
4.5.2011: 6 400 000,- Kč
42

2.
Nejnižší podání: 6 400 000,- Kč
3.
Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4.
Dražební jistota: 1 640 000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.
9.
Usnesení č. 56/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 72/23Z/2011 ze dne 13.4.2011

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: bez čp/če, způsob využití: průmyslový objekt, umístěna na st.p.č. 1/2,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 1/4,
- pozemek: st.p.č. 1/2 o výměře 3669 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st.p.č. 1/4 o výměře 2225 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 26/2 o výměře 2274 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 27/4 o výměře 565 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 32/2 o výměře 2418 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
- pozemek: p.p.č. 1123 o výměře 349 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Krásná Lípa, k. ú. Zahrady, zapsaných na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek
prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Cena obvyklá dle znaleckého posudku č. 5085-044/11 ze dne 29.3.2011 a č. 5090-049/11
ze dne 5.5.2011 Mgr. Milana Špičky: 600 000,- Kč
2. Nejnižší podání: 950 000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 285 000,- Kč
5. Práva třetích osob:
věcné břemeno chůze a jízdy k pozemku st.p.č. ½, p.p.č. 27/4, 26/2, 1123 pro vlastníka stavby
Zahrady č.p. 97, věcné břemeno chůze a jízdy k pozemku st.p.č. ½, p.p.č. 26/2, 1123, 27/4 pro
vlastníka pozemku st.p.č. 1/3, věcné břemeno chůze a jízdy k pozemku p.č. 27/4 pro vlastníka
stavby Zahrady č.p. 16
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829048.

10.
Usnesení č. 57/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne
5.5.2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Povodí Ohře, státní
podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p.p.č. 710/3 o výměře 1 065 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha
- pozemek: p.p.č. 710/4 o výměře 1 297 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha
(odděleny z pozemku p.č. 710/1 o výměře 64 362 m2 geometrickým plánem č. 502876/2011 ze dne 28.3.2011)
obec Český Jiřetín, k.ú. Fláje, zapsaných na LV č. 169 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za kupní cenu 141 120,Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03
Dubí 3, IČ: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2011

11.
Usnesení č. 58/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Bříza, se sídlem:
Bříza č.p. 110, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00263419, a to:
- pozemek: p. č. 429/2 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 429/3 o výměře 252 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 429/4 o výměře 312 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 429/5 o výměře 199 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 429/6 o výměře 285 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 429/7 o výměře 714 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 429/8 o výměře 1909 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 429/9 o výměře 373 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
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pozemek: p. č. 429/10 o výměře 245 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Bříza, k. ú. Bříza, zapsaných na LV č. 298 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: 00080837.

-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2011

12.
Usnesení č. 59/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Horní Jiřetín,
se sídlem: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín, IČ: 00265942, a to:
- pozemek: p. č. 850/1 díl „a“ o výměře 112 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Horní Jiřetín, k. ú. Černice u Horního Jiřetína, pozemek zapsaný na LV č. 379 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí
uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, 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. 9. 2011

13.
Usnesení č. 60/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje České republice,
právo hospodaření s majetkem státu má Správa Národního parku České Švýcarsko, se
sídlem: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 70565759, a to:
- pozemek: p. p. č. 1613 o výměře 302 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 1614 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 1615 o výměře 200 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 1616 o výměře 2883 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
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- pozemek: p. p. č. 1617 o výměře 291 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 1619 o výměře 5738 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Staré Křečany, k. ú. Brtníky, zapsaných na LV č. 205 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj
- pozemek: p. p. č. 461/1 o výměře 836 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 461/4 o výměře 683 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 489 o výměře 848 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 490 o výměře 8546 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, národní park – I.
zóna,
- pozemek: p. p. č. 491 o výměře 137 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 492 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 493 o výměře 201 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 494 o výměře 8928 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, národní park – I.
zóna, národní park – II. zóna,
obec Staré Křečany, k. ú. Kopec, zapsaných na LV č. 205 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj
- stavba pozemní komunikace v úseku od staničení 1,308 km do staničení 4,900 km, v délce
3,592 km na výše uvedených pozemcích v k. ú. Brtníky a v k. ú. Kopec
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837.
B)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/5Z/2009 ze dne 22. 4. 2009.

C)

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. 11. 2011

14.
Usnesení č. 61/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Ludvíkovice, se
sídlem: 407 13 Ludvíkovice, IČ: 00831964, a to:
- pozemek: p. p. č. 1599/8 „díl g+h“ o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1599/1 o výměře 3652 m2,
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geometrickým plánem pro rozdělení pozemku se změnou hranic pozemků č. 691-276/2010
ze dne 27. 10. 2010),
obec Ludvíkovice, k. ú. Ludvíkovice, zapsané na LV č. 198 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

15.
Usnesení č. 62/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Krásná Lípa,
se sídlem: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 00261459, a to:
- pozemek: p. p. č. 2748/33 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 2869/7 o výměře 197 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 2869/9 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 2869/10 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p. p. č. 2869/11 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

16.
Usnesení č. 63/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Krásná Lípa,
se sídlem: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 00261459, a to:
- pozemek: p. p. č. 2746/34 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
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- pozemek: p. p. č. 2746/35 o výměře 70 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 2746/36 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 2746/37 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 2748/46 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 2869/13 o výměře 630 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

17.
Usnesení č. 64/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Šluknov, se
sídlem: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688, a to:
- pozemek: p. p. č. 176/2 o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 176/3 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 176/4 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 176/5 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 176/6 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. p. č. 176/7 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011
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18.
Usnesení č. 65/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Hoštka, se
sídlem Nám. Svobody 2, Hoštka, PSČ 411 72, IČ: 00263648, a to:
- pozemek: p.p.č. 2676/5 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 2676/7 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(odděleny z p.p.č.2676/1 o výměře 10160 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 582-717/2010 ze dne 23. 3. 2011)
- pozemek: p.p.č. 2676/6 o výměře 1217 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (vzniklý z p.p.č.2676/1 díl „b“ o výměře 1212 m2 a pozemku
vedeného ve zjednodušené evidenci PK č. 336 díl „a“ o výměře 5 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 582-717/2010 ze dne 23. 3. 2011)
obec Hoštka, k.ú. Hoštka, zapsané na LV č. 614 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

19.
Usnesení č. 66/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Podbořany,
se sídlem Mírová 615, Podbořany, 441 17, IČ: 00265365, a to:
- pozemek: p.p.č. 800/2 o výměře 300 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 2115/2 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 2115 o výměře 5945 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 1341-3874/2011 ze dne 18. 4. 2011)
- pozemek: p.p.č. 2116/2 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 2116 o výměře 32 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 1341-3874/2011 ze dne 18. 4. 2011)
- pozemek: p.p.č. 2117 o výměře 651 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 2118 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Podbořany, k.ú. Podbořany, zapsané na LV č. 2133 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj,
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- pozemek: p.p.č. 5599/7 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 5599/1 o výměře 34126 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 717-3875/2011 ze dne 18. 4. 2011)
- pozemek: p.p.č. 5599/5 o výměře 132 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Vroutek, k.ú. Vroutek, zapsané na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj,
- pozemek: p.p.č. 174/6 o výměře 1795 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 174/7 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 174/8 o výměře 816 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Podbořany, k.ú. Hlubany, zapsané na LV č. 888 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

20.
Usnesení č. 67/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Bystřany, se
sídlem Pražská 32, Bystřany, PSČ 417 61, IČ: 00266256, a to
- pozemek: p.p.č. 438 o výměře 6299 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bystřany, k.ú. Bystřany, zapsané na LV č. 1300 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti 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) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

21.
Usnesení č. 68/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Růžová, se
sídlem Růžová 30, Arnoltice, 407 14, IČ: 00556017, a to:
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- pozemek: p.p.č. 2593/2 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 2595/5 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(odděleny z p.p.č.2399/1 o výměře 22642 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemků
se změnou hranic pozemků – zaměření chodníků č. 516-173/2002 ze dne 6. 1. 2003)
obec Růžová, k.ú. Růžová, zapsané na LV č. 526 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

22.
Usnesení č. 69/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu
městu Chomutov, se sídlem: Zborovská 4602, Chomutov, PSČ: 430 28, IČ: 00261891, a to:
- pozemek: p. č. 4993/1 díl „b“ o výměře 262 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 4993/1 o výměře 10684 m2 a
přisloučen do p.p.č. 4992 dle geometrického plánu č. 4248-25/2010 ze dne 1. 4. 2010),
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 6232 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí u Teplic, PSČ: 417 03, IČ:00080837,

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

23.
Usnesení č. 70/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Kadaň, se
sídlem: Mírové náměstí 1, Kadaň, PSČ: 432 01, IČ: 00261912, a to:
- pozemek: p. č. 1400/2 o výměře 884 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek oddělen z p. p. č. 1400 o výměře 7502 m2 dle geometrického plánu č.
2182 – 78/2010 ze dne 11. 8. 2010),
obec Kadaň, k. ú. Kadaň, pozemek zapsaný na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola služeb a Střední odborné
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učiliště, Kadaň, příspěvková organizace, se sídlem 5. května 680, Kadaň, PSČ: 432 01, IČ:
61342688,
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

24.
Usnesení č. 71/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Obci Lišany, se
sídlem: Lišany čp. 34, Louny, PSČ: 440 01, IČ: 00556343, a to:
- pozemek: p. č. 1348 díl „a“ o výměře 739 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 1348 o výměře 10806 m2 a
přisloučen do p. p. č. 1348/2 dle geometrického plánu č. 283 – 79/2010 ze dne 10. 12.
2010),
- pozemek: p. č. 1346/2 díl „b“ o výměře 119 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 1346/2 o výměře 1756 m2 a
přisloučen do p. p. č. 1348/2 dle geometrického plánu č. 283 – 79/2010 ze dne 10. 12.
2010),
- pozemek: p. č. 1346/2 díl „c“ o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 1346/2 o výměře 1756 m2 a
přisloučen do p. p. č. 1496 o výměře 187 m2 dle geometrického plánu č. 283 – 79/2010 ze
dne 10. 12. 2010),
- pozemek: p. č. 1346/5 díl „d“ o výměře 86 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 1346/5 o výměře 2728 m2 a
přisloučen do p. p. č. 1496 o výměře 187 m2 dle geometrického plánu č. 283 – 79/2010 ze
dne 10. 12. 2010),
obec Lišany, k. ú. Lišany u Žatce, pozemky zapsané na LV č. 156 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí u Teplic, PSČ: 417 03, IČ:00080837,

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

25.
Usnesení č. 72/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Povodí Ohře, s. p.,
se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, a to:
- část tělesa komunikace č. III/22434 na pozemku st. p. č. 491 o výměře 59713 m2
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-

B)

v k. ú. Přísečnice, obec Kryštofovy Hamry a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., se
sídlem Ruská 260, Dubí u Teplic, PSČ: 417 03, IČ:00080837,
část tělesa komunikace č. III/22434 na pozemku st. p. č. 171 o výměře 4149 m2
v k. ú. Kryštofovy Hamry, obec Kryštofovy Hamry a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., se
sídlem Ruská 260, Dubí u Teplic, PSČ: 417 03, IČ:00080837.

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2012

26.
Usnesení č. 73/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a statutárním
městem Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
00081531 na budoucí darování (převod) stavebních objektů a nemovitostí, a to:
- stavební objekt SO 102 – úpravy místních komunikací na pozemcích v k.ú. Sebuzín
část 102.1 – úprava rozjezdových poloměrů křižovatky se silnicí II/261
a rekonstrukce přilehlé části silnice III/24721 na pozemcích v k.ú. Sebuzín
část 102.2 – úprava místních komunikací na pozemcích v k.ú. Sebuzín
část 102.3 – úprava místních komunikací na pozemcích v k.ú. Sebuzín
- stavební objekt SO 103 – novostavba místní komunikace, zpřístupňující pozemky p.č.
38 a 68/3 v k.ú. Sebuzín, na pozemcích v k.ú. Sebuzín
- stavební objekt SO 110 – novostavba komunikace pro pěší – chodníků, nástupišť
autobusových zastávek na pozemcích v k.ú. Sebuzín
- stavební objekt SO 203 – úprava opěrné zdi pod kapličkou na pozemcích v k.ú. Sebuzín
- stavební objekt SO 204 – novostavba zárubní zdi, podél pozemku p.č. 24 v k.ú. Sebuzín,
na pozemcích v k.ú. Sebuzín
- stavební objekt SO 402 – úprava veřejného osvětlení silnice III/24721 umístěného na
pozemcích v k.ú. Sebuzín
- stavební objekt SO 403 – novostavba veřejného osvětlení okružní křižovatky
a přilehlého úseku silnice II/261 umístěného na pozemcích v k.ú. Sebuzín
- stavební objekt SO 801 – vegetační úpravy, podél chodníků a ve středovém ostrově
okružní křižovatky, na pozemcích v k.ú. Sebuzín
budovaných v rámci stavby „Přeložka III/24721 Sebuzín“
-

stavební objekt SO 101 – rekonstrukce silnice III/24721, část stavebního objektu SO
101 řešící úpravy vjezdů na místní komunikace, na pozemcích v k.ú. Sebuzín

-

stavební objekt SO 422 – definitivní přeložka veřejného osvětlení, vč. osazení 2ks
nových svítidel, umístěného na pozemcích v k.ú. Sebuzín
budovaných v rámci stavby „Reko mostu ev. č. 24721-1 Sebuzín“
-

pozemek: část p.p.č. 2/7 o výměře max. 950 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo
vodního zdroje 2. stupně
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-

stavba: část komunikace č. III/24721 ve staničení 0,000 – 0,133 o délce 133 m umístěné
na pozemku p.č. 2/7
obec Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín, zapsané na LV č. 563 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

27.
Usnesení č. 74/24Z/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. 776/8 o výměře 177 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 776/12 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 787/15 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 787/33 o výměře 113 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 787/34 o výměře 179 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Těchlovice, k.ú. Těchlovice nad Labem, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 08/11/UDC/BP a doložky dle
přílohy č. 32 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 776/8 o výměře 177 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 776/12 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 787/15 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 787/33 o výměře 113 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 787/34 o výměře 179 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
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obec Těchlovice, k.ú. Těchlovice nad Labem, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

28.
Usnesení č. 75/24Z/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. 866/1 o výměře 3237 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Modlany, k.ú. Modlany, 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 č. 38/11/4120 a doložky dle
přílohy č. 33 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. 866/1 o výměře 3237 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Modlany, k.ú. Modlany, 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.
Termín: 31. 10. 2011

29.
Usnesení č. 76/24Z/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
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státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 40/4 o výměře 2760 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
obec Blatno, k.ú. Radenov, 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 č. 144/2010 a doložky dle
přílohy č. 34 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 40/4 o výměře 2760 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
obec Blatno, k.ú. Radenov, 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
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. 10. 2011

30.
Usnesení č. 77/24Z/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. 53/14 o výměře 5837 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Pokratice, 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 č. 1061/2011 a doložky dle
přílohy č. 35 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 53/14 o výměře 5837 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
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obec Litoměřice, k.ú. Pokratice, 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. 10. 2011

31.
Usnesení č. 78/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního města
Chomutov, se sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov, IČ: 00261891, a to:
- pozemek: p. č. 3/2 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: p. č. 74/1 díl „a“ o výměře 10550 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 74/1 o výměře 10855 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 2337-108/2010 ze dne 23. 11. 2010)
- pozemek: p. č. 74/9 díl „b“ o výměře 90 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 74/9 o výměře 181 m2 a přisloučen do p.p.č. 74/1 o
výměře 11933 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2337-108/2010 ze dne
23. 11. 2010)
- pozemek: p. č. 74/14 díl „c“ o výměře 1082 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 74/14 o výměře 1366 m2 a přisloučen do p.p.č. 74/1 o
výměře 11933 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2337-108/2010 ze dne
23. 11. 2010)
- pozemek: p. č. 74/15 díl „d“ o výměře 150 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 74/15 o výměře 260 m2 a přisloučen do p.p.č. 74/1 o
výměře 11933 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2337-108/2010 ze dne
23. 11. 2010)
- pozemek: p. č. 74/16 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2337-108/2010 ze dne 23. 11.
2010 přisloučen do p.p.č. 74/1 o výměře 11933 m2)
- pozemek: p. č. 74/17 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2337-108/2010 ze dne 23. 11.
2010 přisloučen do p.p.č. 74/1 o výměře 11933 m2)
- pozemek: p. č. 382/38 o výměře 1253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 382/1 o výměře 2213 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 2410-40/2011 ze dne 23. 3. 2011)
- pozemek: p. č. 1338/6 o výměře 2311 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 1338 o výměře 3155 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 2338-109/2010 ze dne 8. 3. 2011)
obec Chomutov, k. ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Statutární město Chomutov a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011
32.
Usnesení č. 79/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, IČ
4579707, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, a to:
-

pozemek: p.p.č. 4/4 o výměře 54 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
(pozemek vznikl oddělením z pozemku p.č. 4/1 o výměře 11936 m², druh pozemku: trvalý
travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, dle GP č. 263-9/2011 ze dne
4.1.2011)

obec Velký Šenov, k.ú. Staré Hraběcí, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, správa nemovitostí ve
vlastnictví státu: Pozemkový fond ČR, 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)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

33.
Usnesení č. 80/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, IČ
4579707, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, a to:
-

pozemek: p.p.č. 73/3 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
(pozemek vznikl oddělením z pozemku p.č. 73/2 o výměře 6165 m², druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, dle GP č. 104-275/2009 ze dne 27.11.2009)

obec Lobendava, k.ú. Severní, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, správa nemovitostí ve vlastnictví
státu: Pozemkový fond ČR, 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)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012
34.
Usnesení č. 81/24Z/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, se sídlem: Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ:
69797111, a to:
- budova bez čp/če, způsob využití: jiná st., způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na
st. p. č. 323,
- pozemek: st. p. č. 323 o výměře 144 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 1053/1 o výměře 953 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 1054 o výměře 110 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
obec Srbská Kamenice, k. ú. Srbská Kamenice, zapsaných 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 nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I, Čs. armády 10, příspěvková organizace,
IČ: 47274689.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 12/11/UDC/BP a doložky dle
přílohy č. 36 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, a to:
- budova bez čp/če, způsob využití: jiná st., způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na
st. p. č. 323,
- pozemek: st. p. č. 323 o výměře 144 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 1053/1 o výměře 953 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 1054 o výměře 110 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
obec Srbská Kamenice, k. ú. Srbská Kamenice, zapsaných 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 Smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011
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35.
Usnesení č. 82/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Valkeřice, se sídlem: Valkeřice 299, 407 24 Valkeřice, IČ: 00555967, a to:
- pozemek: p.p.č. 2628/3 o výměře 658 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (p.p.č 2628/3 vznikl sloučením p.p.č. 1203/3 díl c o výměře 372 m2, p.p.č. 1203/6
díl d o výměře 79 m2 a p.p.č 2642/3 díl e+f o výměře 207 m2, dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 470-83/2009 ze dne 26.3.2010),
- pozemek: p.p.č. 2628/6 o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (p.p.č 2628/6 vznikl sloučením p.p.č. 1203/3 díl g o výměře 15 m2, a
p.p.č 1203/6 díl h o výměře 49 m2, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 47083/2009 ze dne 26.3.2010),
- pozemek: p.p.č. 2604/18 o výměře 306 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (p.p.č 2604/18 vznikl rozdělením p.p.č. 786/1 o výměře 1201 m2, dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 470-83/2009 ze dne 26.3.2010),
- pozemek: p.p.č. 2628/4 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (p.p.č 2628/4 vznikl rozdělením p.p.č. 1203/2 o výměře 245 m2, dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 470-83/2009 ze dne 26.3.2010),
obec Valkeřice, k.ú. Valkeřice, zapsané na LV č. 1 a 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro obec Valkeřice, 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)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

36.
Usnesení č. 83/24Z/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. 1366/1 o výměře 4970 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Šluknov, k.ú. Šluknov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání 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
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se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 06/11/UDC/BP a doložky dle
přílohy č. 37 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1366/1 o výměře 4970 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Šluknov, k.ú. Šluknov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
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. 10. 2011

37.
Usnesení č. 84/24Z/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. 874/2 o výměře 10044 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Moldava, k.ú. Moldava, 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 č. 50/11/4120 a doložky dle
přílohy č. 38 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. 874/2 o výměře 10044 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Moldava, k.ú. Moldava, 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.
Termín: 31. 10. 2011

38.
Usnesení č. 85/24Z/2011
Nakládání s majetkem
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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. 542/3 o výměře 5983 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Osek, k.ú. Osek u Duchcova, 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 č. 46/11/4120 a doložky dle
přílohy č. 39 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. 542/3 o výměře 5983 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Osek, k.ú. Osek u Duchcova, 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.
Termín: 31. 10. 2011

39.
Usnesení č. 86/24Z/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. 334/3 o výměře 10285 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 334/4 o výměře 3837 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 351 o výměře 21499 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Boleboř, k.ú. Svahová, 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 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. 52/2011 a doložky dle přílohy č. 40 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. 334/3 o výměře 10285 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 334/4 o výměře 3837 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 351 o výměře 21499 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Boleboř, k.ú. Svahová, 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
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. 10. 2011
40.
Usnesení č. 87/24Z/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. 306/39 o výměře 219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Mlékojedy, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic, 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 č. 1922/2011 a doložky dle
přílohy č. 41 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. 306/39 o výměře 219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Mlékojedy, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic, 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.
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C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

41.
Usnesení č. 88/24Z/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 vedený ve zjednodušené evidenci PK č. 606/1 o výměře 19959 m2,
obec Dobříň, k.ú. Dobříň, 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. 1874/2011 a doložky dle přílohy č. 42 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 vedený ve zjednodušené evidenci PK č. 606/1 o výměře 19959 m2,
obec Dobříň, k.ú. Dobříň, 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. 10. 2011

42.
Usnesení č. 89/24Z/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. 306/3 o výměře 95 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
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-

pozemek: p. p. č. 306/8 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Děčín, k. ú. Děčín - Staré Město, zapsaných 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.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 20/11/UDC/BP a doložky dle
přílohy č. 43 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. 306/3 o výměře 95 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 306/8 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Děčín, k. ú. Děčín - Staré Město, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

43.
Usnesení č. 90/24Z/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. 827/17 o výměře 6110 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
827/17 o výměře 8769 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3758206/2010 ze dne 13. 12. 2010)
- pozemek: p. p. č. 1267/3 o výměře 1296 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 838/2011 a doložky dle
přílohy č. 44 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:
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-

pozemek: p. p. č. 827/17 o výměře 6110 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
827/17 o výměře 8769 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3758206/2010 ze dne 13. 12. 2010)
- pozemek: p. p. č. 1267/3 o výměře 1296 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu
A) 1. tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

44.
Usnesení č. 91/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 328 o výměře 26318 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond
obec Výškov, k.ú. Výškov u Počerad, zapsané na LV č. 206 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj
za
nemovitosti ve vlastnictví České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu
Pozemkový fond ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072, a to:
- pozemek: p.p.č. 476/7 o výměře 23005 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 476/8 o výměře 359 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
- pozemek: p.p.č. 476/12 o výměře 1488 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 485/2 o výměře 1058 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 485/10 o výměře 402 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou Republiku,
s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí, tj. 110.000,- Kč, bude Pozemkovému fondu
Ústeckým krajem doplacen.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedená v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

45.
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Usnesení č. 92/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) podílů (1/12) nemovitého majetku do spoluvlastnictví Ústeckého kraje
od Christiána Oseckého, bytem Mírová 166, Obrnice, PSČ 435 21, a to:
- pozemek: podíl 1/12 p. p. č. 461/13 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/12 p. p. č. 461/16 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/12 p. p. č. 461/18 o výměře 407 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/12 p. p. č. 461/19 o výměře 570 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Černiv, k.ú. Černiv, zapsané na LV č. 219 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice za kupní cenu 3.920,-- Kč a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) podílů nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení, k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

46.
Usnesení č. 93/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) podílu (1/2) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
Radomíry Kovaříkové, bytem Valdštejnská 2102, Litvínov 1, PSČ 436 01, a to:
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci: podíl 1/2 PK č. 231 o výměře 80 m2, původní
k.ú. Opočno u Loun,
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci: podíl 1/2 PK č. 232 o výměře 1181 m2,
původní k.ú. Opočno u Loun,
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci: podíl 1/2 PK č. 233 o výměře 71 m2, původní
k.ú. Opočno u Loun,
obec Lipno, k.ú. Lipenec, zapsané na LV č. 421 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Žatec pro R. Kovaříkovou (1/2) a Ústecký kraj (1/2), za kupní cenu
26.640,-- Kč a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) podílů nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011
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47.
Usnesení č. 94/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů Libora Malínka a
Jitky Malínkové, bytem Zadní Vinohrady 5412, Chomutov, PSČ 430 01, a to:
- pozemek: p.p.č. 4696/6 o výměře 245 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oddělen z p.p.č. 4696/1 o výměře 2377 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
4145-7135/2009)
v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I zapsané na LV č. 1730 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro manžele Libora a Jitku Malínkovi, za
kupní cenu 158.770,--Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

48.
Usnesení č. 95/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Františka Gregora a
Jaroslavy Gregorové, oba bytem U Trati 48, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 7 o výměře 877 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. 90 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Františka Gregora a Jaroslavu Gregorovu (SJM) za
kupní cenu 245.300,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby 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. 2011

49.
Usnesení č. 96/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Lukáše Plechatého, bytem
Na Pískovně 667/44, 460 14 Liberec 14, a to:
- pozemek: p. p. č. 28 o výměře 952 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
obec Děčín, k. ú. Boletice nad Labem, zapsané na LV č. 1222 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Lukáše Plechatého za kupní cenu 476.000,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. 2011

50.
Usnesení č. 97/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Občanského sdružení
JURTA, se sídlem Pěší 9, Děčín XXXIII-Nebočady, 405 02 Děčín, IČ: 63778718 a
Lubomíra Slámy, bytem Hostická 6, Děčín XXXIII-Nebočady, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 4/20 o výměře 93 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
4/13 o výměře 93 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 324-38/2011 ze
dne
5.4. 2011)
- pozemek: p. p. č. 23/3 o výměře 621 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 25/14 o výměře 500 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 25/9 o
výměře 3063 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 325-38/2011 ze
dne 5. 4. 2011)
obec Děčín, k. ú. Nebočady, zapsaných na LV č. 934 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Občanské sdružení JURTA (podíl ½) a Lubomíra Slámu
(podíl ½) za kupní cenu 607.000,- 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: 31. 10. 2011

51.
Usnesení č. 98/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Břetislava Honse,
bytem Klicperova 211, 407 11 Děčín 9, a to:
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pozemek: p. p. č. 792/10 o výměře 1259 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 792/4 o
výměře 19113 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 463-38/2011 ze dne
5. 4. 2011)
- pozemek: p. p. č. 792/11 o výměře 352 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 792/6 o
výměře 1268 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 463-38/2011 ze dne
5. 4. 2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 977 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ing. Břetislava Honse za kupní
cenu 805.500,- 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. 2011

52.
Usnesení č. 99/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti HiT FLORA,
s.r.o., se sídlem Vítězství 216, 405 02 Děčín 2, IČ: 25499611, a to:
- pozemek: p. p. č. 792/12 o výměře 420 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 792/1 o
výměře 13089 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 464-38/2011 ze dne 5.
4. 2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 97 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro společnost HiT FLORA, s.r.o. za kupní
cenu 210.000,- 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. 11. 2011

53.
Usnesení č. 100/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od a Jaroslava Suchánka,
bytem Mezná 37, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 29/4 o výměře 135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 29/1 o výměře 830 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 461-38/2011
ze dne 5. 4. 2011)
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pozemek: p. p. č. 30/8 o výměře 3346 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
30 o výměře 8861 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 461-38/2011 ze
dne 5. 4. 2011)
- pozemek: p. p. č. 30/9 o výměře 2838 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
30 o výměře 8861 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 461-38/2011 ze
dne 5. 4. 2011)
- pozemek: p. p. č. 30/10 o výměře 62 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
30 o výměře 8861 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 461-38/2011 ze
dne 5. 4. 2011)
- pozemek: p. p. č. 790/2 o výměře 205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 790
o výměře 2414 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 462-38/2011 ze dne
5. 4. 2011)
- pozemek: p. p. č. 796/2 o výměře 329 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 796 o výměře 6171 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
462-38/2011 ze dne 5. 4. 2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 981 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký
kraj,
Katastrální
pracoviště
Děčín
pro
Jaroslava
Suchánka
za
kupní cenu 2.889.900,- 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. 2011

54.
Usnesení č. 101/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Římskokatolické farnosti
Velký Šenov, IČ 63782855, se sídlem Mikulášovická 324, Velký Šenov, PSČ 407 78, a to:
- pozemek:p.č. 2509/4 o výměře 18 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 2509/3 o výměře
5111 m², druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond
obec Staré Křečany, k.ú. Velký Šenov, zapsané na LV č. 400 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Římskokatolickou farnost Velký Šenov za
kupní cenu 900,- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2011
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55.
Usnesení č. 102/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Lobendava, IČ
00555983, se sídlem Lobendava č.p. 271, PSČ 407 84, a to:
- pozemek:p.č. 1860/2 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(pozemek vznikl oddělením z p.č. 1860 o výměře 644 m², druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
104-275/2009 ze dne 27.11.2009)
obec Lobendava, k.ú. Severní, zapsaných na LV č. 188 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro obec Lobendava za kupní cenu 2.500,- Kč a
předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje
Termín: 30.11. 2011

56.
Usnesení č. 103/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního města Děčín,
se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p. p. č. 478/2 o výměře 29 m2, druh pozemku: lesní pozemek (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 478 o výměře 505 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemků
č. 229-197/2010 ze dne 16. 8. 2010),
- pozemek: p. p. č. 479/2 o výměře 233 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 479 o výměře 1093 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemků č. 229-197/2010 ze dne 16. 8. 2010),
obec Děčín, k. ú. Lesná u Děčína, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro statutární město Děčín za kupní cenu 21.732,Kč a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

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. 2011

57.
Usnesení č. 104/24Z/2011
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Šluknov, se sídlem:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688, a to:
- pozemek: p. p. č. 178/2 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsané na LV č. 1406 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro město Šluknov za kupní cenu 200,- Kč a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

58.
Usnesení č. 105/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Krásná Lípa, se
sídlem: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 00261459, a to:
- pozemek: p. p. č. 2746/23 o výměře 131 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 2746/27 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 2746/29 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 2751/30 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 2751/32 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 1081 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Krásná Lípa za kupní cenu 14.050,Kč a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

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. 2011

59.
Usnesení č. 106/24Z/2011
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Lenky Matějkové, bytem:
Potoční 154/8, 407 46 Krásná Lípa, RČ: 635218/1715, a to:
- pozemek: p. p. č. 2751/31 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 1280 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Lenku Matějkovou za kupní cenu 2.300,Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

60.
Usnesení č. 107/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Povodí Ohře, s.
p., se sídlem: Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p. p. č. 1082/45 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p. p. č. 1082/46 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
obec Šluknov, k. ú. Rožany, zapsaných na LV č. 764 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Povodí Ohře, s. p. za kupní cenu 2.180,- Kč a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837.

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. 2011

61.
Usnesení č. 108/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a statutárním
městem Ústí nad Labem, městským obvodem Severní Terasa, se sídlem: Stavbařů 2823/2,
400 11 Ústí nad Labem, IČ: 00081531 na budoucí nákup (nabytí) nemovitosti, a to:
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- pozemek: p. p. č. 4400/140 o výměře 1.180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 4400/140 o výměře 1811 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 4221-122/2011 ze dne 17.5.2011)
obec Ústí nad Labem, k. ú. 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, za
kupní cenu 944.000,- Kč navýšenou o náklady na vyhotovení GP.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

62.
Usnesení č. 109/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Martina Lobkowicze,
bytem U Malvazinky 151/26, 150 00 Praha 5, a to:
- pozemek: p. p. č. 3276/2 o výměře 1781 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3276 o výměře 44661 m2, druh pozemku: orná půda, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2774-26/2011 ze dne 24.5.2011),
- pozemek: p. p. č. 3276/3 o výměře 55 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3276 o výměře 44661 m2, druh pozemku: orná půda, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2774-26/2011 ze dne 24.5.2011),
- pozemek: p. p. č. 3278/4 o výměře 271 m2, druh pozemku: lesní pozemek, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3278 o výměře 6830 m2, druh pozemku: lesní pozemek, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2774-26/2011 ze dne 24.5.2011)
- pozemek: p. p. č. 3279/2 o výměře 28 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3279 o výměře 17717 m2, druh pozemku: orná půda, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2774-26/2011 ze dne 24.5.2011)
- pozemek: p. p. č. 3511/13 o výměře 20 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3511/9 o výměře 22048 m2, druh pozemku: orná půda, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2774-26/2011 ze dne 24.5.2011)
- pozemek: p. p. č. 3535/6 o výměře 3712 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3535/1 o výměře 41617 m2, druh pozemku: orná půda, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2774-26/2011 ze dne 24.5.2011)
- pozemek: p. p. č. 3574/27 o výměře 4049 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3574/1 o výměře 15205 m2, druh pozemku: orná půda, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2774-26/2011 ze dne 24.5.2011)
- pozemek: p. p. č. 3574/30 o výměře 254 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3574/24 o výměře 1401 m2, druh pozemku: orná půda, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2774-26/2011 ze dne 24.5.2011)
- pozemek: p. p. č. 3780/50 o výměře 1236 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3780/16 o výměře 3179 m2, druh pozemku: orná půda, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2774-26/2011 ze dne 24.5.2011)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 3363 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Martina
Lobkowicze, za kupní cenu 6.307.140,- Kč.
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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: 30. 11. 2011

63.
Usnesení č. 110/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Martina Lobkowicze,
bytem U Malvazinky 151/26, 150 00 Praha 5, a to:
- pozemek: p. p. č. 3338/55 o výměře 251 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 3338/56 o výměře 600 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 3338/57 o výměře 507 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. 7946 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Martina
Lobkowicze s Ústeckým krajem (duplicitní vlastnictví), za kupní cenu 285.180,- Kč a
předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u
Teplic, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

64.
Usnesení č. 111/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dohody o odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy
č. 238/2009 mezi Ústeckým krajem a Jiřinou Bečkovou, bytem Alejní 270, 403 39 Chlume u
Ústí nad Labem a Jindřichem Rosičkou, bytem Seifertova 393, 403 31 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3438/2 o výměře cca 265 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2067 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu 100,Kč/m2.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit dohodu o odstoupení od smlouvy
o uzavření budoucí kupní smlouvy, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
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Termín: 1. 2. 2012
65.
Usnesení č. 112/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dohody o odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy
č. 1879/2008 mezi Ústeckým krajem a Josefem Floriánem, bytem Alej 17. listopadu 1739,
413 01 Roudnice nad Labem a Krasoslavem Floriánem, bytem Stadická 1731, 413 01
Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3588 o výměře cca 899 m2, pozemek je veden ve zjednodušené evidenci,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 3486 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu 120,Kč/m2 a 60,- Kč/m2.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit dohodu o odstoupení od smlouvy
o uzavření budoucí kupní smlouvy, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 2. 2012

66.
Usnesení č. 113/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dohody o odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy
č. 744/2008 mezi Ústeckým krajem a Stanislavem Hajšlem, bytem Krokova 1015, 413 01
Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: část p.p.č. 3816 o výměře cca 159 m2, vedený ve zjednodušené evidenci,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 1804 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice ve prospěch
Stanislava Hajšla za kupní cenu 40,- Kč/m2.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit dohodu o odstoupení od smlouvy
o uzavření budoucí kupní smlouvy, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

67.
Usnesení č. 114/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dohody o odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy
č. 719/2009 mezi Ústeckým krajem a Ing. Jaroslavou Hašlarovou, bytem Pražského 662/38,
152 00 Praha 5, a to:
- pozemek: část p.p.č. 3827 o výměře cca 1569 m2, vedený ve zjednodušené evidenci,
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- pozemek: část p.p.č. 3833 o výměře cca 2026 m2, vedený ve zjednodušené evidenci,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2539 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice ve prospěch Ing.
Jaroslavy Hašlarové za kupní cenu 50,- Kč/m2.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit dohodu o odstoupení od smlouvy
o uzavření budoucí kupní smlouvy, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

68.
Usnesení č. 115/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dohody o odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy
č. 1889/2008 mezi Ústeckým krajem a Jitkou Klenkou, bytem 509 Beecroff Rd. Suite 1701
North York M2N 0A3, Canada, a to:
- pozemek (podíl 1/8): část p.p.č. 3780/8 o výměře cca 221 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond, menší chráněné území,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 5223 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu 50,Kč/m2.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit dohodu o odstoupení od smlouvy
o uzavření budoucí kupní smlouvy, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 2. 2012

69.
Usnesení č. 116/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od SŽDC, státní
organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupené vrchním předsedou
Správy dopravní cesty Ústí nad Labem IČ: 70994234, a to:
- pozemek: p. p. č. 1567/14 díl a o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: dobývací prostor (p.p.č 1567/14 díl a vznikl rozdělením p.p.č. 1567/14 o výměře
4329 m2 dle geometrického plánu pro změnu hranic č. 1218-58/2011 ze dne 20.4.2011),
- pozemek: p. p. č. 1665/15 o výměře 121 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsané na LV č. 561 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 35.000,-- Kč a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011
70.
Usnesení č. 117/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Brňany, se
sídlem: Brňany 124, 412 01 Litoměřice, IČ: 00263389, a to:
- pozemek: p. p. č. 479/2 o výměře 670 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
komunikace (p.p.č 479/2 vznikl rozdělením p.p.č. 479/2 o výměře 1145 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 231-143/2008 ze dne 23.7.2008),
obec Brňany, k.ú. Brňany, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice vše za kupní cenu 26.800,-- Kč a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

71.
Usnesení č. 118/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Třebívlice,
se sídlem: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, IČ: 00264539, a to:
- pozemek: p. p. č. 535/1 o výměře 813 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (p.p.č 535/1 vznikl rozdělením p.p.č. 535 o výměře 1370 m2 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 278-168/2008 ze dne 15.8.2008),
- pozemek: p. p. č. 527/6 o výměře 234 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
komunikace (p.p.č 527/6 vznikl rozdělením p.p.č. 527/4 o výměře 2638 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 278-168/2008 ze dne 15.8.2008),
- pozemek: p. p. č. 628 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
komunikace (p.p.č 628 vznikl rozdělením p.p.č. 26/1 o výměře 437 m2 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 278-168/2008 ze dne 15.8.2008),
obec Třebívlice, k.ú. Třebívlice, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice vše za kupní cenu 42.480,-- Kč a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2011
72.
Usnesení č. 119/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů Luboše Vlkavce a
Jany Vlkavcové, oba bytem Růžová 26, Arnoltice u Děčína, PSČ 407 14, a to:
- pozemek: p.p.č. 2399/4 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen ze st.p.č. 64/1 o výměře 132 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemků se změnou hranic pozemků – zaměření chodníků č. 516-173/2002 ze dne 6. 1.
2003)
v obci Růžová, k.ú. Růžová zapsané na LV č. 672 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Děčín, za kupní cenu 920,--Kč (23 m2 – 40,--Kč/m2) a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 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: 30. 11. 2011
73.
Usnesení č. 120/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního města Děčín,
se sídlem Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p.p.č. 3983/6 o výměře 193 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k.ú. Podmokly, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, pro Statutární město Děčín, za kupní cenu 7.720,--Kč (193
m2 – 40,--Kč/m2) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 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. 10. 2011

74.
Usnesení č. 121/24Z/2011
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Lukáše Krumbholce,
bytem Dlouhá 21, Bohušovice nad Ohří, PSČ 411 56, a to:
- pozemek: p. p. č. 670/2 o výměře 218 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK st.č. 33 o výměře 367
m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 443-53/2009 ze dne 17. 3. 2009)
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsané na LV č. 656 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice za kupní cenu 16.280,-- Kč a
předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

75.
Usnesení č. 122/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od ČR, právo hospodaření:
Povodí Ohře, s.p., se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p.p.č. 2637/2 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.p.č. 2637/3 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(odděleny z p.p.č. 2637 o výměře 5827 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
948,338-61/2010 ze dne 26. 5. 2010)
v obci Česká Kamenice, k.ú. Česká Kamenice zapsané na LV č. 277 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Děčín,
- pozemek: p.p.č. 1261/4 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1261/5 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1261/6 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
(odděleny z p.p.č. 1261/1 o výměře 11936 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
948,338-61/2010 ze dne 26. 5. 2010)
v obci Česká Kamenice, k.ú. Horní Kamenice zapsané na LV č. 775 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Děčín, za kupní cenu 21.290,--Kč a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011
76.
Usnesení č. 123/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Perštejn, se sídlem
Hlavní 159, Perštejn, 431 63, IČ: 00262072, a to:
- pozemek: p.p.č. 903/7 o výměře 857 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Perštejn, k.ú. Černýš, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Chomutov, pro obec Perštejn,
- pozemek: st.p.č. 3/3 o výměře 229 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití:
zbořeniště (oddělená ze st.p.č. 3 o výměře 1178 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 512-62/2010 ze dne 16. 3. 2010)
- pozemek: p.p.č. 14/3 o výměře 310 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (vzniklý sloučením p.p.č. 14 díl „b“ o výměře 271 m2 /odděleno z p.p.č. 14/ a p.p.č.
476/1 díl „a“ o výměře 39 m2 /odděleno z p.p.č. 476/1/ geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 512-62/2010 ze dne 16. 3. 2010)
- pozemek: p.p.č. 158/3 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.p.č. 479/1 o výměře 353 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 521/1 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Perštejn, k.ú. Perštejn, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Chomutov, pro obec Perštejn, za kupní cenu 71.720,--Kč (1793 m2 –
40,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

77.
Usnesení č. 124/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Otvice, se sídlem
Školní 95, Otvice, 431 11, IČ: 00262064, a to:
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- pozemek: p.p.č. 72/13 o výměře 350 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělen z p.p.č.72/9 o výměře 83449 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 741-506/2009 ze dne 2. 11. 2009)
- pozemek: p.p.č. 675/3 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Otvice, k.ú. Otvice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Chomutov, pro obec Otvice, za kupní cenu 104.250,--Kč (417 m2 –
250,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

78.
Usnesení č. 125/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Blatno, se sídlem
Blatno 1, Chomutov 1, 430 01, IČ: 00261807, a to:
- pozemek: p.p.č. 1104/2 o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 1104/2 o výměře 2092 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 287-27/2011 ze dne 6. 4. 2011)
obec Blatno, k.ú. Blatno u Chomutova, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Chomutov, pro obec Blatno,
- pozemek: p.p.č. 625/5 o výměře 11397 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 625/1 o výměře 30769 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 84-29/2011 ze dne 16. 3. 2011)
obec Blatno, k.ú. Květnov u Chomutova, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Chomutov, pro obec Blatno, za kupní cenu 465.080,-Kč (11627 m2 – 40,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

79.
Usnesení č. 126/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Jenčice, se sídlem
Jenčice 58, Třebívlice, 411 15, IČ: 00481670, a to:
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- pozemek: p.p.č. 829/21 o výměře 2791 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (oddělen z p.p.č. 829/1 o
výměře 6735 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 247-60/2011 ze dne 17. 5.
2011)
- pozemek: p.p.č. 836/1 o výměře 1482 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Jenčice, k.ú. Jenčice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro obec Jenčice, za kupní cenu 170.920,--Kč (4273 m2
– 40,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

80.
Usnesení č. 127/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Nová Ves v Horách,
se sídlem Nová Ves v Horách 33, 435 45, IČ: 00266108, a to:
-

pozemek: p.p.č. 504 o výměře 4926 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 505 o výměře 4429 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 506 o výměře 1817 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Nová Ves v Horách, k.ú. Mikulovice v Krušných horách, zapsané na LV č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Most, pro obec Nová Ves v
Horách,
-

-

-

-

pozemek: část p.p.č. 167/7 díl „h“ o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda (oddělen z p.p.č. 167/7 o výměře 248 m2 a přisloučen do nově
vzniklé p.p.č. 1367/19 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a změnu hranic
pozemku č. 378-21/2011 ze dne 28. 4. 2011)
pozemek: část p.p.č. 244/1 díl „c“ o výměře 86 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda (oddělen z p.p.č. 244/1 o výměře 1608 m2 a přisloučen do p.p.č.
1373/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a změnu hranic pozemku č. 37821/2011 ze dne 28. 4. 2011)
pozemek: část p.p.č. 249/1 díl „a“ o výměře 45 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond (oddělen z p.p.č. 249 o výměře 54 m2 a
přisloučen do p.p.č. 1373/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a změnu hranic
pozemku č. 378-21/2011 ze dne 28. 4. 2011)
pozemek: část p.p.č. 601/12 díl „i“ o výměře 8 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu, zemědělský půdní fond (oddělen z
p.p.č. 601/12 o výměře 876 m2 a přisloučen do nově vzniklé p.p.č. 1367/19 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku a změnu hranic pozemku č. 378-21/2011 ze dne 28. 4.
2011)
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-

pozemek: část p.p.č. 603 díl „j“ o výměře 78 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond (oddělen z p.p.č. 603 o výměře 1155 m2 a
přisloučen do nově vzniklé p.p.č. 1367/19 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a
změnu hranic pozemku č. 378-21/2011 ze dne 28. 4. 2011)
- pozemek: p.p.č. 1217/2 o výměře 107 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1217/4 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1230/2 o výměře 674 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: část p.p.č. 1367/1 díl „n“ o výměře 13584 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu (oddělen z
p.p.č. 1367/1 o výměře 28520 m2 a přisloučen do nově vzniklé p.p.č. 1367/19
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a změnu hranic pozemku č. 378-21/2011 ze
dne 28. 4. 2011)
- pozemek: část p.p.č. 1373/1 díl „e“ o výměře 540 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 1373/1 o výměře 637 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a změnu hranic pozemku č. 378-21/2011 ze
dne 28. 4. 2011)
- pozemek: p.p.č. 1384/2 o výměře 3202 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1400 o výměře 2114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: část p.p.č. 1410 díl „l“ o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda (oddělen z p.p.č. 1410 o výměře 169 m2 a přisloučen do nově
vzniklé p.p.č. 1367/19 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a změnu hranic
pozemku č. 378-21/2011 ze dne 28. 4. 2011)
obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Most, pro obec Nová Ves v Horách, za kupní cenu
1,267.960,--Kč (31699 m2 – 40,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

81.
Usnesení č. 128/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Bystřany, se sídlem
Pražská 32, Bystřany, 417 61, IČ: 00266256, a to:
- pozemek: p.p.č. 412 o výměře 1604 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 413 o výměře 2104 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 432 o výměře 829 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Bystřany, k.ú. Bystřany-Světice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, pro obec Bystřany, za kupní cenu 181.480,-Kč (4537 m2 – 40,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

82.
Usnesení č. 129/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Steinitz, s.r.o.,
se sídlem Trojská 123/115, Praha 8, Troja, PSČ 182 00, IČ: 27423859, a to:
- pozemek: p.p.č. 4696/4 o výměře 1107 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 4695/55 o výměře 6226 m2, druh pozemku: orná půda (oddělen z p.p.č.
4695/26 o výměře 69258 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 44807135/2009)
- pozemek: p.p.č. 4695/57 o výměře 5946 m2, druh pozemku: orná půda (oddělen z p.p.č.
4695/31 o výměře 32123 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 44807135/2009)
v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I zapsané na LV č. 904 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrální pracoviště Chomutov pro Steinitz, s.r.o., na základě kupní smlouvy
uzavřené dle přílohy č. 45 tohoto usnesení, za kupní cenu 3,800.000,--Kč a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

83.
Usnesení č. 130/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od pana Ivana Černého,
bytem Na Borku 1608, Jirkov, PSČ: 431 11, a to:
- pozemek: p. p. č. 4782/17 o výměře 2092 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaný na LV č. 12689 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro pana Ivana Černého za kupní cenu
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999.976,- Kč (478,- Kč/m2) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ:
00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

84.
Usnesení č. 131/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů Milana Smetáka
a Jitky Smetákové, bytem Křížatecká 156, 435 42 Litvínov 8 - Janov, a to:
- pozemek: p.p.č. 311/2 díl „a“ o výměře 167 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň (k pozemkové parcele č. 311/2 byl geometrickým plánem pro změnu hranice
pozemku č. 654-152/2010 ze dne 4.10.2010 přisloučen díl „a“, který je tvořen díly a1+a2,
oddělený z pozemkové parcely č. 318/2)
obec Litvínov, k.ú. Janov u Litvínova, zapsané na LV č. 67 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most do SJM Smetákových za kupní cenu 29 720,- Kč
s podmínkou vybudování oplocení pozemku na náklady Ústeckého kraje a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace, se sídlem Zátiší 177, 435 42 Litvínov – Janov, IČ: 49872541.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2011

85.
Usnesení č. 132/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 72/15Z/2010 ze dne 23. 6. 2010.
86.
Usnesení č. 133/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s nabytím nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- budova: část obce: Varnsdorf, č. p. 3317, způsob využití: víceúčel, na p. p. č. 5487/4,
LV: 3193,
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obec Varnsdorf, k. ú. Varnsdorf, zapsané na LV č. 6001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro příspěvkovou organizaci Vyšší
odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, se sídlem: Bratislavská
2166, IČ: 18383874.
87.
Usnesení č. 134/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s prohlášením o změně vlastnického práva k nemovitosti dle přílohy č. 46 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit souhlasné prohlášení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

88.
Usnesení č. 135/24Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s pozemkovou úpravou v k.ú. Kladruby u Teplic týkající se pozemku ve vlastnictví
Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 837/2 o výměře 7965 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Kladruby, k.ú. Kladruby u Teplic, zapsaný na LV č. 252 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj, právo hospodařit má
příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.

B)

bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k.ú. Kladruby u Teplic, a to:
- pozemek: pracovní číslo 837/2 o výměře 9089 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Kladruby, k.ú. Kladruby u Teplic, zapsaný na LV č. 252 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj, právo hospodařit má
příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837,
s tím, že pozemkovou úpravou byla navýšena výměra z 7965 m2 na 9089 m2.

C)

rozhoduje
o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemku o 1124 m2 ve výši 5.810,- Kč.

D)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků, jehož
předmětem je navýšení výměry u nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2011

89.
Usnesení č. 136/24Z/2011
88

Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s pozemkovou úpravou v k.ú. Nové Kopisty týkající se pozemků ve vlastnictví Ústeckého
kraje, a to:
- pozemek: p.č. 264 o výměře 637 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 269/1 o výměře 10782 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 275/2 o výměře 1378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 275/3 o výměře 6618 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 275/4 o výměře 4316 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 275/5 o výměře 881 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 277/1 o výměře 8575 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 277/3 o výměře 2642 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Terezín, k.ú. Nové Kopisty, zapsaných na LV č. 587 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, právo hospodařit má příspěvková
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.

B)

bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k.ú. Nové Kopisty, a to:
- pozemek: pracovní číslo 587/1 o výměře 10599 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 587/2 o výměře 6380 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 587/3 o výměře 2491 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 587/4 o výměře 14181 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 587/5 o výměře 17517 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Terezín, k.ú. Nové Kopisty, zapsaných na LV č. 587 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, právo hospodařit má příspěvková
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837,
s tím, že pozemkovou úpravou byla navýšena výměra z 35811 m2 na 51168 m2.

C)

rozhoduje
o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemků o 15357 m2 ve výši 382.553,- Kč.

D)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků, jehož
předmětem je navýšení výměry u nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 137/24Z/2011
SPZ Triangle – uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, MEDIOLOPE s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
část B) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/20Z/2010 ze dne 22.12.2010 a
nahrazuje zrušenou část usnesení tak, že rozhoduje o převodu těchto nemovitostí:
1. p.p.č. 337/15 o výměře 377 m2 vedená Katastrálním úřadem Ústeckého kraje, katastrální
pracoviště Žatec, pro katastrální území Minice, okres Louny, obec Velemyšleves, na LV
111
2. na základě geometrického plánu č. 159-259/2011 vyhotoveného společností MESS GEO,
s.r.o. byl z pozemku parc. č. 337/14 [164 571 m2] vedeného Katastrálním úřadem
Ústeckého kraje, katastrální pracoviště Žatec, pro katastrální území Minice, okres Louny,
obec Velemyšleves oddělen nový pozemek parc. č. 337/73 o výměře 87855 m2,
za účelem jejich převodu společnosti GESTAMP LOUNY, s.r.o., a to za podmínek
uvedených ve Smlouvě o budoucí koupi pozemků a Smlouvě o koupi pozemků dle bodu 1.
a 2. části C) usnesení 29/20Z/2010 ve znění dodatku č. 1 dle přílohy č. 47 tohoto usnesení
B)

rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 11/SML0546 ze dne 21. 2.
2011 mezi Ústeckým krajem a GESTAMP LOUNY s.r.o. dle přílohy č. 47 tohoto
usnesení.

C)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového zajistit ve spolupráci s
Ing. Jaroslavem Pikalem, zástupcem ředitele a vedoucím odboru kancelář ředitele a po
dohodě s investorem uzavření dodatku dle bodu A) 2. tohoto usnesení a předložit dodatek
k podpisu hejtmance Ústeckého kraje Janě Vaňhové.
Termín: 31. 7. 2011

(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 138/24Z/2011
Krajská zdravotní, a.s. – prezentace činnosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o vystoupení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Ing. Eduarda Reichelta, ředitele
Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Jiřího Madara, náměstka pro zdravotní péči, Ing. Miloslava
Řeháka, náměstka pro řízení a správu majetku, MUDr. Jana Lami, náměstka pro řízení
lidských zdrojů, Ing. Martina Šuma, náměstka pro ekonomické řízení a controlling, MUDr. Bc.
Petra Hossnera MBA, náměstka pro systém řízení a Mgr. Ing. Jindřicha Zetka, náměstka pro
strategické plánování a rozvoj.
(Hlasování: 30 – 0 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 139/24Z/2011
Krajská zdravotní, a.s. – prezentace činnosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložené informace k problematice Krajské zdravotní, a.s.
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Usnesení č. 140/24Z/2011
Plán práce Kontrolního výboru ZÚK na II. pololetí 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 2. pololetí 2011.
(Hlasování: 33 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 141/24Z/2011
Plán práce Legislativně právního výboru na 2. pololetí 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
plán práce Legislativně právního výboru ZÚK na 2. pololetí roku 2011 včetně termínů dle
předloženého materiálu.
(Hlasování: 32 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 142/24Z/2011
Plán práce Výboru sociálního ZÚK na 2. pololetí 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Plán práce Výboru sociálního Zastupitelstva Ústeckého kraje na 2. pololetí 2011
(Hlasování: 33 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 143/24Z/2011
Personální změny ve Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
vzdání se funkce člena Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje Davida
Emmera
B) volí
v souladu s § 35 odst.2 písm. p) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů člena Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje Ing.
Miroslava Jemelku.
(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 144/24Z/2011
Zhodnocení činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v 1. pololetí
roku 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
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předložené zhodnocení činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje
v 1. pololetí roku 2011.
(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 145/24Z/2011
Plán činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v 2. pololetí roku
2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený plán činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v
2. pololetí roku 2011.
(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 146/24Z/2011
Personální změny ve Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) odvolává
z funkce člena Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje Radka
Grundzu.
B) volí
v souladu s § 35 odst. 2, písm. p) č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů členy Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje :
pana Roberta Ference
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 147/24Z/2011
Vyhodnocení činnosti a plnění Plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za
rok 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Vyhodnocení činnosti a plnění Plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje
za rok 2010
(Hlasování: 35 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 148/24Z/2011
Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje: personální záležitosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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volí
dle ust. § 35 odst. 2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
Janu Černou,
členkou Výboru finančního Zastupitelstva Ústeckého kraje.
(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 149/24Z/2011
Hodnocení činnosti výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje za I. pololetí
r. 2011 a Plán práce na II. pololetí r. 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů „Hodnocení činnosti výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva
Ústeckého kraje za I. pololetí r. 2011 a Plán práce na II. pololetí r. 2011“
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 150/24Z/2011
Plán práce vč. kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na II.
pololetí 2011“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Plán práce vč. kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na II.
pololetí 2011“
(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 11/24Z/2011

-

Text Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace RRRS
Severozápad

Příloha č. 2 k usnesení č. 12/24Z/2011

-

Text Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
RRRS Severozápad

Příloha č. 3 k usnesení č. 13/24Z/2011

-

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem a Mikroregionem Radonicko

Příloha č. 4 k usnesení č. 13/24Z/2011

-

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem
a
Podkrušnohorským
zooparkem
Chomutov, příspěvková organizace

Příloha č. 5 k usnesení č. 13/24Z/2011

-

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem a obcí Měděnec

Příloha č. 6 k usnesení č. 13/24Z/2011

-

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem a INTEGRO, Západ Českého středohoří –
Poohří
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Příloha č. 7 k usnesení č. 14/24Z/2011

-

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem a městem Jílové

Příloha č. 8 k usnesení č. 18/24Z/2011

-

Rozpočtový výhled 2012 – 2016 – rekapitulace

Příloha č. 9 k usnesení č. 18/24Z/2011

-

Rozpočtový výhled 2012 – 2016 – příjmy a
financování

Příloha č. 10 k usnesení č. 18/24Z/2011

-

Rozpočtový výhled 2012 – 2016 – běžné výdaje

Příloha č. 11 k usnesení č. 18/24Z/2011

-

Rozpočtový výhled 2012 – 2016 – kapitálové
výdaje

Příloha č. 12 k usnesení č. 19/24Z/2011

-

Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje

Příloha č. 13 k usnesení č. 20/24Z/2011

-

Smlouva o úvěru

Příloha č. 14 k usnesení č. 23/24Z/2011

-

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a dohoda
o započtení pohledávek (nová smlouva
na
projekt „Evropský pohár ve snowboardingu,
Klínovec 2010“)

Příloha č. 15 k usnesení č. 28/24Z/2011

-

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

Příloha č. 16 k usnesení č. 29/24Z/2011

-

Podmínky spolufinancování projektů Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad
v období
2007-2013
s územím
realizace
v Ústeckém kraji

Příloha č. 17 k usnesení č. 32/24Z/2011

-

Seznam akcí programu 129 180 s přiřazením
priorit kraje

Příloha č. 18 k usnesení č. 32/24Z/2011

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1350/2009

Příloha č. 19 k usnesení č. 32/24Z/2011

-

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 1349/2009

Příloha č. 20 k usnesení č. 32/24Z/2011

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1132/2010

Příloha č. 21 k usnesení č. 32/24Z/2011

-

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 1895/2008

Příloha č. 22 k usnesení č. 32/24Z/2011

-

Seznam žadatelů s návrhem na neposkytnutí dotace
v rámci FVH

Příloha č. 23 k usnesení č. 36/24Z/2011

-

Dotační program Podpora sociálních služeb a
aktivit zaměřených na podporu rodiny 2012

Příloha č. 24 k usnesení č. 38/24Z/2011

-

Motivační program pro střední školství v Ústeckém
kraji „Příspěvek na dojíždění“

Příloha č. 25 k usnesení č. 38/24Z/2011

-

Žádost o zapojení do Motivačního programu pro
střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na
dojíždění“

Příloha č. 26 k usnesení č. 39/24Z/2011

-

Motivační program pro střední školství v Ústeckém
kraji „Stipendium pro žáky středních škol ve
vybraných oborech vzdělání“

Příloha č. 27 k usnesení č. 39/24Z/2011

-

Žádost o zapojení do Motivačního programu pro
střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro
žáky středních škol ve vybraných oborech
vzdělání“
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Příloha č. 28 k usnesení č. 42/24Z/2011

-

Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 29 k usnesení č. 43/24Z/2011

-

Dodatek č. … k zakládací smlouvě obecně
prospěšné společnosti České Švýcarsko o.p.s.

Příloha č. 30 k usnesení č. 43/24Z/2011

-

Úplné znění zakládací smlouvy obecně prospěšné
společnosti České Švýcarsko o.p.s., uvedené do
souladu s platnou právní úpravou dle ustanovení čl.
II bod 1. písm. a) zákona č. 231/2010 Sb., kterým
se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 31 k usnesení č. 44/24Z/2011

-

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí daru společnosti
ČSAD SVT Praha, s. r. o.

Příloha č. 32 k usnesení č. 74/24Z/2011

-

k bodu č. 27 Smlouva o bezúplatném převodu č.
08/11/UDC/BP

Příloha č. 33 k usnesení č. 75/24Z/2011

-

k bodu č. 28 Smlouva o bezúplatném převodu č.
38/11/4120

Příloha č. 34 k usnesení č. 76/24Z/2011

-

k bodu č. 29 Smlouva o bezúplatném převodu č.
144/2010

Příloha č. 35 k usnesení č. 77/24Z/2011

-

k bodu č. 30 Smlouva o bezúplatném převodu č.
1061/2011

Příloha č. 36 k usnesení č. 81/24Z/2011

-

k bodu č. 34 Smlouva o bezúplatném převodu č.
12/11/UDC/BP

Příloha č. 37 k usnesení č. 83/24Z/2011

-

k bodu č. 36 Smlouva o bezúplatném převodu č.
06/11/UDC/BP

Příloha č. 38 k usnesení č. 84/24Z/2011

-

k bodu č. 37 Smlouva o bezúplatném převodu č.
50/11/4120

Příloha č. 39 k usnesení č. 85/24Z/2011

-

k bodu č. 38 Smlouva o bezúplatném převodu č.
46/11/4120

Příloha č. 40 k usnesení č. 86/24Z/2011

-

k bodu č. 39 Smlouva o bezúplatném převodu č.
52/2011

Příloha č. 41 k usnesení č. 87/24Z/2011

-

k bodu č. 40 Smlouva o bezúplatném převodu č.
1922/2011

Příloha č. 42 k usnesení č. 88/24Z/2011

-

k bodu č. 41 Smlouva o bezúplatném převodu č.
1874/2011

Příloha č. 43 k usnesení č. 89/24Z/2011

-

k bodu č. 42 Smlouva o bezúplatném převodu č.
20/11/UDC/BP

Příloha č. 44 k usnesení č. 90/24Z/2011

-

k bodu č. 43 Smlouva o bezúplatném převodu č.
838/2011

Příloha č. 45 k usnesení č. 129/24Z/2011 -

k bodu č. 82 Smlouva kupní (Steinitz, s.r.o.)

Příloha č. 46 k usnesení č. 134/24Z/2011 -

k bodu č. 87 Souhlasné prohlášení (HELTON
PLUS s.r.o.)

Příloha č. 47 k usnesení č. 137/24Z/2011 -

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 11/SML0546 ze dne 21. 2. 2011 mezi Ústeckým
krajem a společností MEDIOLOPE s.r.o.
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Příloha č. 1 k usnesení č. 11/24Z/2011..

Krajský úřad
Číslo příjemce:
Číslo poskytovatele:

………

Rámcová smlouva o poskytnutí dotace

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 75082136
DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH)
zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, Předsedou Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 4361022/0800
(dále jen „příjemce dotace“)
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
zastoupený: Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 882733379/0800, 94-882993349/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Rámcovou smlouvu o poskytnutí dotace Regionální radě regionu
soudržnosti Severozápad
(dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskynutí dotace příjemci z rozpočtu Ústeckého kraje na základě §
10 odst. 1 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.
II.
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Výše dotace a její účel
1. Poskytovatel poskytuje příjemci účelově vázanou dotaci ve výši 224 000 000,- Kč na
činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – Úřad Regionální rady
(dále jen „Úřad“) a na spolufinancování projektů z Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad (dále jen „projekty ROP“) na roky 2012 – 2015.
2. Dotace na činnost Úřadu a projekty ROP bude každý rok upřesňována prováděcí
smlouvou, kde budou upřesněny finanční prostředky a jejich členění.

III.
Základní povinnosti příjemce dotace a náležitosti vyúčtování
1. Příjemce dotace se zavazuje, že dotaci použije výhradně k účelu, na který je
poskytnuta a každý rok doručí poskytovateli dotace vyúčtování jejího použití
nejpozději do 15.2. následujícího kalendářního roku.
2. V případě, že dotace nebude použita pro stanovený účel nebo použití pro stanovený
účel nebude prokázáno, vrátí příjemce dotace poskytnuté prostředky v rozsahu, v
jakém nebyly užity ke stanovenému účelu nebo v rozsahu, v jakém užití ke
stanovenému účelu nebylo řádně prokázáno, do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce
dotace o této skutečnosti dozví na účty poskytovatele dotace č. 882733379/0800
nebo 94-882993349/0800 vedené u České spořitelny, a. s.
3. Veškeré finanční prostředky vyměřené platebním výměrem na odvod za porušení
rozpočtové kázně z poskytnuté dotace podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, budou vráceny na
bankovní účet poskytovatele č. 94-882993349/0800.

IV.
Uvolnění dotace
1. Poskytovatel poukáže dotace na účet příjemce 4361022/0800 vedený u České

spořitelny, a. s. v termínu, který bude upřesněn v prováděcí smlouvě daného roku.
2. Prováděcí smlouvu předkládá příjemce dotace vždy nejpozději do 30. listopadu
předcházejícího kalendářního roku.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Strany souhlasí, že Smlouva bude vedena v evidenci smluv Krajského úřadu

Ústeckého kraje a Úřadu Regionální rady, která je přístupná pro účely zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
která obsahuje údaje o smluvních stranách.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
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stranami. Je vyhotovena na dvou stranách a v šesti stejnopisech, z nichž čtyři
vyhotovení obdrží poskytovatel dotace a dvě vyhotovení příjemce dotace.
3. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. O uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. X/XX/2011 ze dne XX.XX.2011.

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

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

Za poskytovatele dotace

Za příjemce dotace

….........................….................

….........................….................

Jana Vaňhová, hejtmanka

Ing. Jiří Šulc, Předseda Regionální rady

Ústeckého kraje

regionu soudržnosti Severozápad
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Příloha č. 2 k usnesení č. 12/24Z/2011

Krajský úřad
Číslo příjemce:
Číslo poskytovatele:

………

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
REGIONÁLNÍ RADĚ REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Sídlo:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená:
Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady
Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Červinka, pověřen řízením Úřadu Regionální rady
e-mail/telefon:
jiri.cervinka@nuts2severozapad.cz / 353 502 341
IČ:
75082136
DIČ:
CZ75082136
Bank.spojení:
4361022/0800, Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „příjemce“)
a
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

e-mail/telefon:

IČ:
DIČ:
Bank.spojení:
„poskytovatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmanky
Krajského úřadu Ústeckého kraje
RNDr. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru regionálního rozvoje
konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
kadlecova.z@kr-ustecky.cz /475 657 508
70892156
CZ70892156
882733379/0800, 94-882993349/0800 Česká spořitelna a.s. (dále jen

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě čl. 5 odst. 4 Smlouvy o poskytnutí
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad uzavřené mezi výše uvedenými
stranami dne 28.12.2010 tento

Dodatek č.2
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I.
1. Příjemce a poskytovatel uzavřeli dne 28.12.2010 Smlouvu o poskytnutí dotace
Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „smlouva“). Smlouva byla
změněna dodatkem č. 1 uzavřeným dne 4. 5. 2011.
2. Dosavadní znění článku 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1:
1. „Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci ve výši 26 584 000,- Kč
(slovy:
dvacetšestmilinonůpětsetosmdesátčtyřitisícekorunčeských),
z toho:
- neinvestiční dotace celkem ve výši
10 428 000,- Kč
z toho:
- dotace na činnost Regionální rady
10 028 000,Kč
-

dotace na spolufinancování projektů ROP

400 000,- Kč

-

16 156 000,- Kč

-

investiční dotace celkem ve výši
z toho:
dotace na činnost Regionální rady

-

dotace na spolufinancování projektů ROP

15 500 000,- Kč

656 000,- Kč

účelově vázanou na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad –
Úřadu Regionální rady a na spolufinancování projektů z Regionálního operačního
programu Severozápad (ROP) pro rok 2011.
2.

Dotace na rok 2011 ve výši 26 584 000,- Kč bude převedena příjemci dotace na
bankovní účet v těchto termínech a tomto členění:
v Kč
Datum úhrady

Činnost

Druh
investice

Částka
656 000

činnost ÚRR
neinvestice

2 544 000

investice

4 700 000

15.1.2011
projekty ROP
činnost ÚRR
15.4.2011

neinvestice

100 000

neinvestice

800 000

investice

5 000 000

projekty ROP
neinvestice

200 000

31.5.2011

činnost ÚRR

neinvestice

2 400 000

10.7.2011

činnost ÚRR

neinvestice

4 284 000

projekty ROP

investice

5 800 000
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neinvestice
Celkem

X

X

100 000
26 584 000

3. Nové znění článku 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1:
1. „Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci ve výši 34 084 000,- Kč (slovy:
třicetčtyřimiliónůosmdesátčtyřitisícekorunčeských),
z toho:
- neinvestiční dotace celkem ve výši
10 428 000,- Kč
z toho:
- dotace na činnost Regionální rady
10 028 000,Kč
-

dotace na spolufinancování projektů ROP

400 000,- Kč

-

23 656 000,- Kč

-

investiční dotace celkem ve výši
z toho:
dotace na činnost Regionální rady

-

dotace na spolufinancování projektů ROP

23 000 000,- Kč

656 000,- Kč

účelově vázanou na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad –
Úřadu Regionální rady a na spolufinancování projektů z Regionálního operačního
programu Severozápad (ROP) pro rok 2011.
2. Dotace na rok 2011 ve výši 34 084 000,- Kč bude převedena příjemci dotace na
bankovní účet v těchto termínech a tomto členění:

v Kč
Datum úhrady

Činnost

Druh
investice

Částka
656 000

činnost ÚRR
neinvestice

2 544 000

investice

4 700 000

15.1.2011
projekty ROP
činnost ÚRR
15.4.2011

neinvestice

100 000

neinvestice

800 000

investice

5 000 000

projekty ROP
neinvestice

200 000

31.5.2011

činnost ÚRR

neinvestice

2 400 000

10.7.2011

činnost ÚRR

neinvestice

4 284 000

projekty ROP

investice

5 800 000
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neinvestice
12.8.2011

100 000

projekty ROP

investice

7 500 000

X

X

34 084 000

Celkem

4. Doplnění článku 3 Smlouvy o odst. 5:
5. Veškeré finanční prostředky vyměřené platebním výměrem na odvod za
porušení rozpočtové kázně z poskytnuté dotace podle ust. § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
budou vráceny na bankovní účet poskytovatele č. 94-882993349/0800.
II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě
jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek či pod nátlakem.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, přičemž příjemce
obdrží 2 vyhotovení a poskytovatel 4 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.
5. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. ………. ze dne 29. 6. 2011.

Za příjemce

Za poskytovatele

V Ústí nad Labem dne ………………………

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

…….……………………………….

……………………………………..

Ing. Jiří Šulc

Jana Vaňhová

předseda Regionální rady

hejtmanka Ústeckého kraje
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Příloha č. 3 k usnesení č. 13/24Z/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
Mikroregion Radonicko
Sídlo:
Radonice 1, 431 55 Radonice
Zastoupený:
Věrou Vernerovou, předsedkyní
Kontaktní osoba: Milena Kostihová, tel. 474331134, kostihova.m@seznam.cz
IČ:
474331134
Bank. spojení: Komerční banka, pobočka Kadaň

č. účtu: 785429640257/0100

Výpis z registru ekonomických subjektů 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 150.000,- Kč (slovy:
stopadesáttisíckorunčeských). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 30 dnů od podpisu
smlouvy převodem na bankovní účet obdarovaného č. 785429640257/0100.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu akce „Letní víkendový provoz Doupovské dráhy“ v roce 2011
v Ústeckém kraji.
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 150.000,- 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. 12. 2011 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. 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 Praze ..............………….

...........................................................
za Mikroregion Radonicko

Jana Vaňhová
hejtmanka

Věra Vernerová
předsedkyně

Přílohy
1. Výpis z registru ekonomických subjektů
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)

strana 3 / 3

Příloha č. 4 k usnesení č. 13/24Z/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
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
Zřizovatel:
Statutární město Chomutov
Sídlo:
Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
Zastoupený:
Bc. Ivetou Rabasovou, ředitelkou
Kontaktní osoba: Martina Pelcová, vedoucí propagace
propagace@zoopark.cz
tel.773901242
IČ:
00379719
Bank. spojení: Komerční banka, č. účtu: 9005-626441/0100
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 140.000 ,- Kč (slovy:
stočtyřicettisíckorunčeských). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15 dnů od podpisu
smlouvy převodem na bankovní účet zřizovatele – Statutární město Chomutov – 19626441/0100.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu neinvestičních společenských a kulturních akcí pořádaných
Podkrušnohorským zooparkem Chomutov, příspěvková organizace v rámci
propagace Ústeckého kraje 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 960.328,- 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. 12. 2011 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. 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.
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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 Chomutově ..............………….

...........................................................
za Podkrušnohorský zoopark
Chomutov
příspěvková organizace

Jana Vaňhová
hejtmanka

Bc. Iveta Rabasová
ředitelka

Přílohy
1. Výpis z obchodního rejstříku
2. Čestné prohlášení o podpoře de minimis
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Příloha č. 5 k usnesení č. 13/24Z/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:
Obdarovaný
Obec Měděnec
Sídlo:
Zastoupený:

IČ:

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

Nádražní 212, 431 84 Měděnec
Valérií Markovou, starostkou obce
obec@medenec.cz
tel. 739439916
262030

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 5427-441/0100
Výpis z registru ekonomických subjektů 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 1.050.000 ,- Kč (slovy:
jedenmilionpadesáttisíckorunčeských ). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15 dnů od
podpisu smlouvy převodem na bankovní účet obdarovaného č. 5427-441/0100.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu projektu „Zlepšení infrasruktury obce – revitalizace obecního
parku“ v roce 2011.
2. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 31. 12. 2011 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.
3. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 2 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. 1. 2012.
4. 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:
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
............
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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 Měděnci ..............………….

...........................................................
za Obec Měděnec

Jana Vaňhová
hejtmanka

Valérie Marková
starostka obce

Přílohy
1. Výpis z registru ekonomických subjektů
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Příloha č. 6 k usnesení č. 13/24Z/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
INTEGRO, Západ Českého Středohoří – Poohří
Sídlo:
Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
Zastoupený:
Mgr. Josefem Seifertem, předsedou svazku
integro@integro.cz, tel. 724182530
IČ:
68982984
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-235250207/0100
Výpis z registru ekonomických subjektů 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 150.000 ,- Kč (slovy:
jednostopadesáttisíckorunčeských ). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15 dnů od
podpisu smlouvy převodem na bankovní účet obdarovaného č. 27-235250207/0100.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu projektu „Zachování turistické víkendové železniční dopravy
(Švestková dráha) na trase Most-Lovosice-Litoměřice a zvýšení turistické atraktivity
Ústeckého kraje“ 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 150.000,- 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. 12. 2011 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. 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.
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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 Třebívlicích ..............………….

...........................................................
za INTEGRO, Západ Českého
středohoří- Poohří

Jana Vaňhová
hejtmanka

Mgr. Josef Seifert
předseda svazku

Přílohy
1. Výpis z registru ekonomických subjektů
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)

strana 3 / 3

Příloha č. 7 k usnesení č. 14/24Z/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:
Obdarovaný
Město Jílové
Sídlo:
Zastoupené:
IČ:

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

Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
Miroslavem Kalvasem, starostou
starosta@mujilove.cz
00261408

Bank. spojení: ČS, a.s., č. účtu: 921401319/0800
Výpis z registru ekonomických subjektů 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 150.000 ,- Kč (slovy:
jednostopadesáttisíckorunčeských ). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15 dnů od
podpisu smlouvy převodem na bankovní účet obdarovaného č. 921401319/0800.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu projektu „Rekreační vlaková dráha na trati č. 132, Děčín –
Oldřichov u Duchcova“ v roce 2011.
2. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 31. 12. 2011 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. Obdarovaný se zavazuje při použití
daru postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy ČR a Evropských
společenství, zejména v oblasti veřejné podpory.
3. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 2 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. 1. 2012.
4. 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, ve znění
pozdějších předpisů. 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, 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),
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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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 Jílovém dne ………................………….

za město Jílové:

Jana Vaňhová
hejtmanka

Miroslav Kalvas
starosta

Přílohy
1. Výpis z registru ekonomických subjektů
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PĜíloha þ. 8 k usnesení þ. 18/24Z/2011

Rozpoþtový výhled Ústeckého kraje na období 2012 - 2016
Rekapitulace
v mil. Kþ
Schválený
navýšení v
rozpoþet
%
2011

þ.Ĝ.

rok

navýšení v
%

2012

rok

navýšení v
%

2013

rok

navýšení v
%

2014

rok

navýšení v
%

2015

rok

2016

1 ZDROJE

12 772

-2,14

12 499

-0,86

12 392

-6,06

11 641

1,74

11 843

0,91

11 951

2 PĜíjmy

12 632

-7,49

11 686

6,60

12 457

-4,00

11 959

0,79

12 053

0,90

12 161

3
4

11 079
1 553

2,18

0,57

5,55

11 482
571

0,94

-49,58

11 418
541

0,56

193,17

11 384
1 073

0,30

-76,43

11 320
366

0,00

11 590
571

140

480,71

813

-108,00

-65

389,23

-318

-33,96

-210

0,00

-210

1 534
308
-154

-45,44

-2,03

0,00

520
0
-220

0,00

57,14

419
0
-220

24,11

-100,00

-8,50

820
370
-140

-48,90

-25,85

-0,65

837
499
-153

0,00

520
0
-220

-1 548

-76,10

-370

201,35

-1 115

-53,63

-517

-1,35

-510

0,00

-510

10 VÝDAJE

12 772

-2,14

12 499

-0,86

12 392

-6,06

11 641

1,74

11 843

0,91

11 951

11
12

10 084
2 688

4,19

10 507
1 992

-0,77

10 426
1 966

-0,06

10 420
1 221

0,62

10 485
1 358

0,68

10 556
1 395

bČžné pĜíjmy
kapitálové pĜíjmy

5 Financování
6
7
8
9

klubový úvČr (úvČrový rámec)
úvČry
splátky jistiny úvČrĤ
splátky jistiny klubového úvČru
(úvČrového rámce)
bČžné výdaje
kapitálové výdaje

13 ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE

62,01

-25,89

0

- zdrojem profinancování již není pĜipravovaný úvČrový rámec
V Ústí nad Labem 20. 5. 2011
zpracoval ekonomický odbor

0

-1,31

0

-37,89

0

x

11,22

0

x

2,72

0
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Rozpoþtový výhled Ústeckého kraje na období 2012 - 2016
PĜíjmy
v mil. Kþ
VČcný obsah

þ.Ĝ.

Schválený
rozpoþet
2011

navýšení
v%

rok

2012

navýšení
v%

rok

navýšení
v%

2013

rok

navýšení v
%

2014

rok

navýšení
v%

2015

rok

2016

1 PĜíjmy celkem

12 632

-7,49

11 686

6,60

12 457

-4,00

11 959

0,79

12 053

0,90

12 161

2 DaĖové pĜíjmy

3 911

3,17

4 035

2,35

4 130

2,25

4 223

2,30

4 320

2,31

4 420

3 danČ
4 správní poplatky
5 NedaĖové pĜíjmy

3 909
2

3,17

4 033
2

2,36

0,00

4 318
2

2,32

0,00

4 221
2

2,30

0,00

4 128
2

2,25

0,00

0,00

4 418
2

273

19,05

325

-20,92

257

0,39

258

-0,39

257

0,78

259

43

0,00

43

0,00

43

0,00

43

0,00

43

0,00

43

188

19,15

224

-25,00

168

0,00

168

0,00

168

0,00

168

0,00

18
18

5,56

19
18

0,00

0,00

20
19

5,00

5,56

19
19

5,26

0,00

5,26

21
20

6 poplatky za využívání pĜírodních zdrojĤ
odvod z investiþních fondĤ pĜíspČvkových
7
organizací
8 pĜíjmy z úrokĤ
9 pĜíjmy od PO za elektĜinu a plyn
10 ostatní

pronájmy, splátka
návratné fin. výpomoci,
sankce, dar Spolchemie

18
0x
24

-8,33

22

-59,09

9

0,00

9

-22,22

7

0,00

7

11 Kapitálové pĜíjmy

30

136,67

71

0,00

71

0,00

71

0,00

71

0,00

71

12 prodej pozemkĤ SPZ Triangle
13 prodej majetku

6
24

0,00

6
15

0,00

0,00

6
15

0,00

0,00

6
15

0,00

0,00

6
15

0,00

-37,50

0,00

6
15

50

0,00

50

0,00

50

0,00

50

0,00

50

14 dar Severoþeských dolĤ a.s. a dar Nadace ýEZ

0x

15 PĜijaté transfery

8 418

-13,82

7 255

10,25

7 999

-7,40

7 407

-0,03

7 405

0,08

7 411

16 neinvestiþní

6 895

0,94

6 960

0,53

6 997

-0,86

6 937

-0,46

6 905

0,09

6 911

91

2,20

93

2,15

95

3,16

98

2,04

100

3,00

103

6 562

0,00

6 562

0,00

6 562

0,00

6 562

0,00

6 562

0,00

6 562

217

3,23

224

1,34

227

1,32

230

1,30

233

1,29

236

25

224,00

81

39,51

113

-58,41

47

-78,72

10

0,00

10

21 investiþní

1 523

-80,63

295

239,66

1 002

-53,09

470

6,38

500

0,00

500

22 transfery jako spolupodíl projektĤ

1 523

-81,02

289

246,71

1 002

-53,09

470

6,38

500

0,00

500

17 pĜíspČvek na výkon státní správy
18

transfer MŠMT na pĜímé náklady obecních,
krajských a soukromých škol *

19

transfer MD na ztrátu dopravce z provozu
veĜejné osobní drážní dopravy

20 transfery jako spolupodíl projektĤ

2
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VČcný obsah

þ.Ĝ.

23

transfery na výkupy pozemkĤ pod silnicemi II.
a III. tĜíd

Schválený
rozpoþet
2011

0

navýšení
v%

rok

navýšení
v%

2012

6

x

rok

navýšení
v%

2013

0

-100,00

rok

navýšení v
%

2014

0

x

rok

navýšení
v%

2015

0

x

rok

2016

0

x

pĜímé náklady na vzdČlávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpoþtu 2011 z dĤvodu
srovnatelnosti celkových objemĤ

*

Financování
Schválený
rozpoþet
2011

þ.Ĝ.
1 Financování celkem
2
3
4
5
6

klubový úvČr (úvČrový rámec) 2009 - 2011
úvČr (2010 - 2011)
úvČrová linka pro školství (2010 - 2012)

úvČr (2011 - 2013) ¹
splátky jistiny úvČrĤ ²
splátky jistiny klubového úvČru (úvČrového
7
rámce)
8 splátky jistiny úvČrové linky pro školství
9 další potĜeba financování evropských projektĤ
10

splátky jistiny další potĜeby financování
evropských projektĤ

1 Zdroje celkem

¹
²

navýšení
v%

rok

2012

navýšení
v%

rok

navýšení
v%

2013

rok

navýšení v
%

2014

rok

navýšení
v%

2015

rok

2016

140

480,71

813

-108,00

-65

389,23

-318

-33,96

-210

0,00

-210

1 534
302
6
0
-140

-100,00

x

0,00

0
0
0
0
-220

x

57,14

0
0
0
0
-220

x

0,00

0
0
0
370
-140

x

0,00

0
0
0
499
-140

0,00

0
0
0
0
-220

-1 548

-95,67

-67

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

-14

-7,14

-13

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

0

x

837

-2,03

820

-48,90

419

24,11

520

0,00

520

0

x

-303

267,99

-1 115

-53,63

-517

-1,35

-510

0,00

-510

12 772

-2,14

12 499

-0,86

12 392

-6,06

11 641

1,74

11 843

0,91

11 951

-100,00
-100,00
x

x
x
-25,85

x
x
-100,00

x
x
x

x
x
x

- zdrojem profinancování již není pĜipravovaný úvČrový rámec
úvČr v celkové výši 1 200 mil. Kþ s þerpáním 331 mil. Kþ v roce 2011
Splácí se úvČr (2010-2011) ve výši 140 mil. Kþ roþnČ a od r. 2014 i úvČr (2011-2013) ve výši 80 mil. Kþ roþnČ.

V Ústí nad Labem 20. 5. 2011
zpracoval ekonomický odbor

3
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Rozpoþtový výhled Ústeckého kraje na období 2012 - 2016
BČžné výdaje
v mil. Kþ
Název/ typ
výdaje

þ.Ĝ.

VČcný obsah

1 BČžné výdaje celkem

Schválený
navýšení v
rozpoþet
%
2011

rok

navýšení v
%

2012

rok

navýšení
v%

2013

rok

navýšení v
%

2014

rok

navýšení v
%

2015

rok

2016

10 084

4,19

10 507

-0,77

10 426

-0,06

10 420

0,62

10 485

0,68

10 556

2

pĜíspČvek PO

1 562

4,29

1 629

2,15

1 664

1,92

1 696

1,83

1 727

2,55

1 771

3

obligatorní výdaje

8 203

2,01

8 368

-0,84

8 298

0,37

8 329

0,26

8 351

0,29

8 375

4

fakultativní výdaje

151

37,09

207

-3,86

199

3,02

205

1,46

208

0,96

210

5

finanþní podpory

107

14,02

122

0,00

122

0,00

122

-1,64

120

0,00

120

6

fondy

61

196,72

181

-20,99

143

-52,45

68

16,18

79

1,27

80

85

1,18

86

2,33

88

2,27

90

0,00

90

3,33

93

7 KanceláĜ hejtmana

8

obligatorní
výdaje

þinnost zastupitelstva - odmČny a
povinné odvody, transfer RRRS
Severozápad, zastoupení v
Bruselu, krajské noviny, IZS

66

1,52

67

1,49

68

2,94

70

2,86

72

4,17

75

9

fakultativní
výdaje

þinnost zastupitelstva - propagaþní
materiál, kanceláĜské potĜeby,
ostatní služby

16

-12,50

14

0,00

14

0,00

14

0,00

14

0,00

14

2

100,00

4

0,00

4

0,00

4

-50,00

2

0,00

2

1
269

0,00

1
305

100,00

2,21

2
324

0,00

1,93

2
317

0,00

1,97

2
311

0,00

13,38

1,85

2
330

252

14,29

288

2,08

294

2,04

300

2,00

306

1,96

312

12

0,00

12

0,00

12

0,00

12

8,33

13

0,00

13

5
124

0,00

5
121

0,00

5
138

0,00

5
138

0,00

5
132

0,00

5
125

20
52

0,00

10
11

finanþní
pĜíspČvek jednotkám SDH obcí,
podpory
podpora organizacím
Fond pro mimoĜádné události ÚK

12 KanceláĜ Ĝeditele
provoz úĜadu - platy a povinné
obligatorní
13
odvody, energie, služby, SPZ
výdaje
Triangle
14

fakultativní
výdaje

provoz úĜadu - materiál, školení,
cestovné, vybavení, ostatní služby

15

Fond zamČstnavatele

16 Odbor ekonomický
17
18

obligatorní
výdaje

danČ, ekonom. poradenství
splátky úrokĤ z úvČrĤ

20
41

-2,42
0,00
2,44

20
42

14,05
0,00
23,81

0,00

-1,92

20
51

-4,35
0,00
-13,73

20
44

-5,30

20
35

0,00
-20,45

4
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þ.Ĝ.

Název/ typ
výdaje

VČcný obsah

Schválený
navýšení v
rozpoþet
%
2011

rok

navýšení v
%

2012

rok

navýšení
v%

2013

rok

navýšení v
%

2014

rok

navýšení v
%

2015

rok

2016

0

x

1

0,00

1

0,00

1

0,00

1

0,00

1

63

-7,94

58

12,07

65

1,54

66

1,52

67

2,99

69

16

0,00

16

0,00

16

62,50

26

3,85

27

0,00

27

16

0,00

16

0,00

16

62,50

26

3,85

27

0,00

27

33
13

72,73

-31,58

0,00

33
10

-6,06

0,00

33
10

0,00

0,00

39
10

-15,38

-23,08

57
10

0,00

31
10

20

135,00

47

-38,30

29

-20,69

23

0,00

23

-8,70

21

5

0,00

5

0,00

5

0,00

5

0,00

5

0,00

5

právní služby

5

0,00

5

0,00

5

0,00

5

0,00

5

0,00

5

28 Odbor regionálního rozvoje

53

247,17

184

-29,35

130

-53,85

60

20,00

72

1,39

73

6

183,33

17

-88,24

2

250,00

7

14,29

8

0,00

8

6

0,00

6

0,00

6

0,00

6

0,00

6

0,00

6

Program obnovy venkova, Program
obnovy kulturních památek

13

92,31

25

0,00

25

0,00

25

0,00

25

0,00

25

evropské projekty
úroky z klubového úvČru

8
20

-75,00

0,00

-33,33

3
10

33,33

-25,00

4
15

-25,00

0,00

2
20

100,00

0,00

2
20

0,00

4
10

0

x

114

-34,21

75

-96,00

3

566,67

20

0,00

20

2

0,00

2

0,00

2

0,00

2

0,00

2

0,00

2

2

0,00

2

0,00

2

0,00

2

0,00

2

0,00

2

7 081
453

0,30

7 102
471

0,06

1,04

7 116
484

0,07

0,84

7 110
479

0,08

0,85

7 106
475

0,06

3,97

1,03

7 121
489

19
20

fakultativní
výdaje

daĖové a úþetní poradenství
centrální rezerva vþetnČ rezervy na
propad dotace MPSV

21 Odbor informatiky a organizaþních vČcí
obligatorní aktivní prvky a servery, licence,
výdaje
výpoþetní technika
23 Odbor majetkový
22

pĜíspČvek zĜizovatele PO
obligatorní pojištČní, údržba PZ Triangle,
25
výdaje
majetkové vypoĜ. projektĤ
26 Odbor legislativnČ - právní
24

27

obligatorní
výdaje

29

fakultativní
výdaje

prezentace ÚK na veletrzích a
propagaþní materiály, udržitelnost
projektĤ

30

finanþní
podpory

dotace na turistické a lyžaĜské
znaþení, podpora destinaþních
managementĤ

31
32
33

Fond
rozvoje ÚK

34

pĜedfinancování z úvČrového rámce

35 Odbor územního plánování a stavebního Ĝádu
36

obligatorní
výdaje

zpracování územnČ plánovacích
podkladĤ

37 Odbor školství, mládeže a tČlovýchovy
38 pĜíspČvek zĜizovatele PO - NN

5
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þ.Ĝ.

39
40
41
42
43

Název/ typ
výdaje

VČcný obsah

pĜíspČvek zĜizovatele PO - havárie, hygienické
výmČry
pĜímé náklady na vzdČlávání regionálního
školství*
obligatorní
návratná finanþní výpomoc,
výdaje
udržitelnost projektu
program páteĜních škol, olympiáda,
fakultativní
fixní náklady na správu zbytného
výdaje
majetku
finanþní
podpory

Sport a volný þas, motivaþní
programy, stipendia, PAŽIT

44 Odbor kultury a památkové péþe
45

pĜíspČvek zĜizovatele PO

46

obligatorní
výdaje

dotace na vČdu a výzkum

47

finanþní
podpory

program podpory reg. kulturní
þinnosti, regionální funkce
knihoven, divadla, drobné památky

48 Odbor sociálních vČcí a zdravotnictví

Schválený
navýšení v
rozpoþet
%
2011

rok

navýšení v
%

2012

rok

navýšení
v%

2013

rok

navýšení v
%

2014

rok

navýšení v
%

2015

rok

2016

10

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

x

0

6 562

0,00

6 562

0,00

6 562

0,00

6 562

0,00

6 562

0,00

6 562

6

-100,00

0

x

0

x

0

x

1

0,00

1

11

154,55

28

0,00

28

0,00

28

0,00

28

0,00

28

39

5,13

41

0,00

41

0,00

41

0,00

41

0,00

41

169
146

5,33

2,81

3,07

195
168

3,08

3,82

189
163

3,17

3,29

183
157

3,28

4,11

178
152

2,98

201
173

5

0,00

5

0,00

5

0,00

5

20,00

6

16,67

7

18

16,67

21

0,00

21

0,00

21

0,00

21

0,00

21

459

4,14

478

6,07

507

2,56

520

2,50

533

2,63

547

429

3,50

444

6,53

473

2,75

486

2,67

499

2,81

513

49

pĜíspČvek zĜizovatele PO

50

obligatorní
výdaje

výkon státní správy

3

33,33

4

0,00

4

0,00

4

0,00

4

0,00

4

51

fakultativní
výdaje

analýzy zajištČní efektivní þinnosti
PO, Zdravý kraj

1

0,00

1

0,00

1

0,00

1

0,00

1

0,00

1

52

finanþní
podpory

sociální a zdrav. programy,
ambulantní pohotovostní péþe,
podpora þinností vyplývajících ze
zák. reforem

26

11,54

29

0,00

29

0,00

29

0,00

29

0,00

29

1 712

8,47

1 857

-3,88

1 785

1,57

1 813

1,43

1 839

2,45

1 884

511

8,02

552

-0,54

549

1,64

558

1,43

566

3,53

586

53 Odbor dopravy a silniþního hospodáĜsví
54

pĜíspČvek zĜizovatele PO

6
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þ.Ĝ.

VČcný obsah
dopravní územní obslužnost, právní
služby, monitoring

Schválený
navýšení v
rozpoþet
%
2011

rok

navýšení v
%

2012

rok

navýšení
v%

2013

rok

navýšení v
%

2014

rok

navýšení v
%

2015

rok

2016

1 201

1,42

1 218

1,48

1 236

1,54

1 255

1,43

1 273

1,96

1 298

povodĖové škody z r. 2010

0

x

87

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

57 Odbor životního prostĜedí a zemČdČlství

38

18,42

45

0,00

45

2,22

46

0,00

46

0,00

46

55
56

obligatorní
výdaje

58

obligatorní
výdaje

péþe o zvláštČ chránČná území a
pĜírodní parky ÚK, ochrana
ohrožených biotopĤ

4

25,00

5

0,00

5

20,00

6

0,00

6

0,00

6

59

fakultativní
výdaje

posudky, rozbory, analýzy, plán
odpad. hospodáĜství

4

25,00

5

0,00

5

0,00

5

0,00

5

0,00

5

60

finanþní
podpory

hospodaĜení v lesích, programy živ.
prostĜedí a zemČdČlství

16

31,25

21

0,00

21

0,00

21

0,00

21

0,00

21

61

Fond vodního hospodáĜství ÚK - vratky pĜeplatkĤ

14

0,00

14

0,00

14

0,00

14

0,00

14

0,00

14

62 Odbor investiþní

28

82,14

51

0,00

51

0,00

51

0,00

51

0,00

51

63

fakultativní
výdaje

28

82,14

51

0,00

51

0,00

51

0,00

51

0,00

51

64

Fond obnovy ÚK

0

x

0

x

0

x

0

x

0

x

0

65 Odbor strategie, pĜípravy a realizace projektĤ

10

100,00

20

0,00

20

0,00

20

0,00

20

0,00

20

propagace a medializace ÚK,
konzultace, poradenství, analýzy,
nákup služeb

10

100,00

20

0,00

20

0,00

20

0,00

20

0,00

20

66

*

Název/ typ
výdaje

fakultativní
výdaje

havárie, opravy a údržba staveb
zejména PO oblasti školství

pĜímé náklady na vzdČlávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpoþtu 2011 z dĤvodu
srovnatelnosti celkových objemĤ

V Ústí nad Labem 20. 5. 2011
zpracoval ekonomický odbor
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Rozpoþtový výhled Ústeckého kraje na období 2012 - 2016
Kapitálové výdaje
v mil. Kþ

VČcný obsah

þ.Ĝ.
1 Kapitálové výdaje celkem

Schválený
navýšení v
rozpoþet
%
2011

rok

2012

navýšení v
%

rok

2013

navýšení v
%

rok

2014

navýšení v
%

rok

2015

navýšení v
%

rok

2016

2 688

-25,89

1 992

-1,31

1 966

-37,89

1 221

11,22

1 358

2,72

1 395

2

obligatorní výdaje

461

63,77

755

-22,12

588

-62,76

219

-33,33

146

-69,18

45

3

fakultativní výdaje

252

-20,63

200

67,50

335

2,39

343

35,86

466

29,40

603

4

fondy

1 971

-47,59

1 033

0,58

1 039

-36,96

655

13,28

742

0,13

743

5

finanþní podpory

4

0,00

4

0,00

4

0,00

4

0,00

4

0,00

4

11
10

18,18

-7,69

0,00

12
11

0,00

0,00

12
11

0,00

0,00

12
11

0,00

10,00

13
11

0,00

12
11

1

100,00

2

-50,00

1

0,00

1

0,00

1

0,00

1

1
1

2200,00

23
23

-78,26

5
5

0,00

5
5

0,00

5
5

0,00

5
5

0
0

x

0
0

x

0
0

x

0
0

x

0
0

x

32
2

-9,38

0,00

0,00

8
3

0,00

50,00

8
3

0,00

0,00

29
2

-72,41

0,00

29
2

0,00

8
3

30

-10,00

27

0,00

27

-81,48

5

0,00

5

0,00

5

1 893
1

-50,03

946
3

0,63

952
3

-40,34

568
3

15,32

655
3

0,15

656
3

6 KanceláĜ hejtmana
7 obligatorní výdaje IZS, dotace RRRS
nákup osobních automobilĤ dle

8 fakultativní výdaje standardĤ pro obmČnu vozového
parku (usnesení 144/10R/2009)

9 KanceláĜ Ĝeditele
10 fakultativní výdaje drobná technická zhodnocení
11 Odbor ekonomický
12 fakultativní výdaje nákup akcií RRA ÚK
13 Odbor informatiky a organizaþních vČcí
14 obligatorní výdaje obnova serverĤ

2200,00

x

-78,26

x

0,00

x

0,00

x

0,00

0
0

x

projekt Sjednocování ekonomických a

15 fakultativní výdaje personálních systémĤ PO vþetnČ
následné údržby

16 Odbor regionálního rozvoje
17 fakultativní výdaje strategické dokumenty

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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VČcný obsah

þ.Ĝ.

Schválený
navýšení v
rozpoþet
%
2011

rok

2012

navýšení v
%

rok

2013

navýšení v
%

rok

2014

navýšení v
%

rok

2015

navýšení v
%

rok

2016

10

-50,00

5

0,00

5

0,00

5

0,00

5

0,00

5

348

-38,22

215

-7,44

199

-27,64

144

2,08

147

0,68

148

1 534

-52,87

723

3,04

745

-44,16

416

20,19

500

0,00

500

2

0,00

2

0,00

2

0,00

2

0,00

2

0,00

2

2

0,00

2

0,00

2

0,00

2

0,00

2

0,00

2

39

28,21

50

0,00

50

0,00

50

0,00

50

0,00

50

3

0,00

3

0,00

3

0,00

3

0,00

3

0,00

3

3

0,00

3

0,00

3

0,00

3

0,00

3

0,00

3

4

0,00

4

0,00

4

0,00

4

0,00

4

0,00

4

29

37,93

40

0,00

40

0,00

40

0,00

40

0,00

40

657

6,09

697

-17,07

578

-18,17

473

14,80

543

11,23

604

30

330,00

129

-70,54

38

-57,89

16

-18,75

13

30,77

17

24

437,50

129

-70,54

38

-57,89

16

-18,75

13

30,77

17

6

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

x

0

7,08

x

213
0

-6,10

x

200
0

6,50

-100,00

270
0

-25,93

-48,72

242
20

11,57

33 investiþní dotace od zĜizovatele - hygienické výmČry

226
39

x

200
0

34 obligatorní výdaje smluvnČ podložené akce

110

60,00

176

13,64

200

-35,00

130

-38,46

80

x

0

35 fakultativní výdaje akce z dlouhodobého zámČru

77

-40,26

46

52,17

70

0,00

70

90,00

133

50,38

200

36 Oblast kultury a památkové péþe

28
24

0,00

-50,00

x

18
0

11,11

x

14
0

28,57

x

14
0

0,00

-100,00

28
0

x

20
0

4

600,00

28

-50,00

14

0,00

14

28,57

18

11,11

20

18

Program obnovy venkova

19 Fond rozvoje ÚK

evropské projekty

20

PĜedfinancování projektĤ z
úvČrového rámce

21 Odbor územního plánování a stavebního Ĝádu
22 obligatorní výdaje

zpracování územnČ plánovacích
podkladĤ

23 Odbor životního prostĜedí a zemČdČlství
24 obligatorní výdaje

koncepce ÚK, projekty akþního
plánu - snižování emisí

25 fakultativní výdaje ochrana pĜed povodnČmi
26 finanþní podpory

Program podpory smČrĤ rozvoje
zemČdČlství a venkovských
oblastí ÚK

27 Fond vodního hospodáĜství ÚK
28 Odbor investiþní
29 Oblast majetková
smluvnČ podložené akce, akce

30 obligatorní výdaje stavebnČ pĜipravené, výkupy k
projektĤm

31 fakultativní výdaje akce z dlouhodobého zámČru
32 Oblast školství, mládeže a tČlovýchovy

37 obligatorní výdaje smluvnČ podložené akce
38 fakultativní výdaje akce z dlouhodobého zámČru
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VČcný obsah

þ.Ĝ.

Schválený
navýšení v
rozpoþet
%
2011

rok

2012

navýšení v
%

rok

2013

navýšení v
%

rok

2014

navýšení v
%

rok

2015

navýšení v
%

rok

2016

39 Oblast sociálních vČcí
REKO ÚSP JiĜíkov, DSS KadaĖ
40 obligatorní výdaje
a MašĢov
41 fakultativní výdaje akce z dlouhodobého zámČru

83

6,02

88

-72,73

24

25,00

30

16,67

35

0,00

35

72

4,17

75

-100,00

0

x

0

x

0

x

0

11

18,18

13

84,62

24

25,00

30

16,67

35

0,00

35

42 Oblast zdravotnictví

18
18

11,11

20
20

-35,00

13
13

30,77

17
17

5,88

18
18

0,00

18
18

255
165
90
10

-66,67

37,65

0,00

235
0
235
10

28,94

0,00

135
0
135
10

74,07

-33,33

117
2
115
10

15,38

50,00

85
65
20
15

0,00

303
0
303
10

10

50,00

15

-33,33

10

0,00

10

0,00

10

0,00

10

7

1185,71

90

2,22

92

-44,57

51

-98,04

1

0,00

1

43 fakultativní výdaje akce z dlouhodobého zámČru
44 Oblast dopravy a silniþního hospodáĜsví
45 obligatorní výdaje smluvnČ podložené akce
46 fakultativní výdaje akce z dlouhodobého zámČru
47 Oblast investiþní
48 fakultativní výdaje

projektová a pĜedprojektová
pĜíprava

49 Oblast SPZ Triangle

11,11

-60,61
-77,78

-35,00

-96,92
475,00

30,77

-100,00
17,39

5,88

x
74,07

0,00

x
28,94

50 obligatorní výdaje

postsanaþní monitoring, pozemkové
úpravy, likvidace splaškových vod

7

1185,71

90

-53,33

42

-97,62

1

0,00

1

0,00

1

51 fakultativní výdaje

zpĜístupnČní StaĖkovického
rozptylu

0

x

0

x

50

0,00

50

-100,00

0

x

0

52 Odbor strategie, pĜípravy a realizace projektĤ

53

337,74

232

45,69

338

-69,53

103

-19,42

83

-30,12

58

Terezín - mČsto zmČn, zájmové
sdružení právnických osob majetková úþast

3

0,00

3

0,00

3

0,00

3

0,00

3

0,00

3

spolufinancování 7,5% národního
podílu na projektech veĜejných
žadatelĤ v rámci ROP

0

x

179

59,22

285

-82,46

50

-40,00

30

-83,33

5

50

0,00

50

0,00

50

0,00

50

0,00

50

0,00

50

53
obligatorní výdaje
54

55 Fond hejtmanky ÚK
výdaje již nejsou kryty úvČrem, ale vlastními zdroji
V Ústí nad Labem 20. 5. 2011, zpracoval ekonomický odbor
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Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato pravidla upravují tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu Ústeckého kraje a
stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky.
(2) Jsou zpracována v souladu zejména s těmito zákony:
a) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
b) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
c) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
d) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
e) Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
Čl. 2
Nástroje finančního hospodaření – rozpočet a rozpočtový výhled
(1) Finanční hospodaření Ústeckého kraje se řídí jeho ročním rozpočtem a rozpočtovým
výhledem.
(2) Ústecký kraj vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
(3) Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem hospodaření sloužícím pro střednědobé
finanční plánování rozvoje hospodářství kraje. Sestavuje se na základě uzavřených
smluvních vztahů a přijatých závazků, Ústecký kraj ho sestavuje zpravidla na 5 let
následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.
(4) Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o
dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě
realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na
hospodaření kraje po celou dobu trvání závazku.
(5) Rozpočet je ročním finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti Ústeckého kraje.
Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu.
(6) Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový,
případně jako schodkový v souladu s ust. § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
(7) Navrhovaný rozpočet bude splňovat následující atributy :
a) Zabezpečí financování základních činností kraje a organizací jím zřízených.
b) Umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních
priorit kraje schválených v průběhu příprav rozpočtu Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
c) Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.

1

Příloha č. 12 k usnesení č. 19/24Z/2011
d) Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů.
e) Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům
spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat
akce a projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení
příjmů.
(8) Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a
použití peněžních fondů, pokud není dále nebo zákonem stanoveno, že probíhají mimo
rozpočet. Mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace týkající se cizích nebo
sdružených prostředků.
(9) Příjmy rozpočtu Ústeckého kraje tvoří zejména:
a) výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním
fondům ve znění pozdějších předpisů,
b) příjmy ze správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je kraj
pověřen podle zvláštních zákonů - zejména správní poplatky a příjmy z vybraných
pokut uložených v pravomoci kraje,
c) příjmy z výsledků vlastní činnosti,
d) přijaté peněžité dary a příspěvky,
e) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi
ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle
zvláštních zákonů příjmem kraje,
f) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
g) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,
h) jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů kraje.
(10) Z rozpočtu kraje se hradí zejména:
a) výdaje na činnost orgánů kraje v jeho samostatné působnosti, zejména výdaje
spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, včetně poskytování provozních
příspěvků příspěvkovým organizacím
b) závazky vyplývající pro kraj z uzavřených smluvních vztahů v jeho hospodaření,
c) závazky vyplývající pro kraj z plnění povinností uložených zvláštními právními
předpisy,
d) výdaje spojené s výkonem státní správy, ke kterým je kraj pověřen zvláštními
právními předpisy,
e) dotace do rozpočtů obcí v kraji a jimi zřízených organizací,
f) dotace Regionální radě regionu soudržnosti podle zákona č. 248/2000 Sb., o
podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
g) úhrada úroků a splátek přijatých úvěrů,
h) závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s dalšími
subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost,
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i)

výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu
soukromého podnikání prospěšného pro kraj,

j)

jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti kraje, včetně darů a příspěvků na
sociální nebo jiné humanitární účely.

Čl. 3
Sestavení rozpočtu
(1) Rozpočet bude povinně vycházet z aktuálního rozpočtového výhledu Ústeckého kraje
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje (objem výdajů jednotlivých odborů je
nejvýše přípustný), s upřesněním podle v té době známých, případně předpokládaných
změn zákonných předpisů a ekonomických ukazatelů, a dále z údajů z rozpisu platného
státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, jímž
a)

státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů,

b)

rozpočet kraje určuje své vztahy k rozpočtům obcí v kraji.

(2) Rozpočet Ústeckého kraje se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou
stanoví Ministerstvo financí vyhláškou (č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě). Bude
sestaven v porovnání se schváleným a upraveným rozpočtem Ústeckého kraje běžného
roku a skutečným čerpáním k 31. 8. běžného roku.
(3) Při sestavování rozpočtu je třeba postupovat racionálně s cílem maximálně snížit
provozní výdaje a tak vytvořit dostatečný finanční prostor pro spoluúčast v rámci
Evropské unie, evropských finančních mechanismů, modernizaci a rozvoj kraje a jeho
organizací. Jednoznačně je třeba preferovat vícezdrojové financování (EU, státní
rozpočet, obecní rozpočty, soukromé prostředky) a tím dosáhnout efektivnějšího využití
finančních prostředků kraje.
(4) Návrh rozpočtu příjmů a běžných výdajů předkládají a zodpovídají za něj jednotlivé
odbory krajského úřadu. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů – stavebních akcí
administrovaných investičním odborem a výkupů pozemků, předkládá a zodpovídá za
něj odbor investiční, další akce předkládají a zodpovídají za ně jednotlivé odbory podle
věcné příslušnosti. Návrh rozpočtu fondů předkládají a zodpovídají za něj jednotliví
správci fondů. Předkladatelé návrhu rozpočtu jsou současně příkazci operací rozpočtu
po jeho schválení. Za zpracování návrhu rozpočtu jako celku a jeho předložení k
projednání v orgánech kraje zodpovídá odbor ekonomický.
(5) Návrh rozpočtu peněžních fondů předkládají jednotliví správci fondů v členění podle
rozpočtové skladby včetně žádosti o příděl z rozpočtu kraje. Vlastní podíl u všech
projektů kraje spolufinancovaných z EU a dalších evropských finančních mechanismů
včetně nezpůsobilých výdajů bude zajištěn z rozpočtu kraje z Fondu rozvoje Ústeckého
kraje. Výkupy pozemků případně pronájmy související s evropskými projekty mohou
být financovány mimo rozpočet Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Profinancování
individuálních projektů kraje může být řešeno prostřednictvím úvěrů.
(6) Veškeré požadavky předkládané do návrhu rozpočtu musí být řádně podložené
kalkulacemi nebo minimálně odbornými odhady s tím, že za předložený požadavek
nese příslušný předkládající plnou odpovědnost. Kapitálový rozpočet včetně oblasti
fondů bude zpracován jako výčet jednotlivých akcí v jednotlivých oblastech, pokud
jsou v té době známy.
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(7) Z důvodu objektivizace výdajů je nutné v návrhu vyznačit u jednotlivých výdajových
položek typ výdaje. Tímto způsobem budou jednotlivé běžné i kapitálové výdaje
roztříděny do 3 skupin:
a) obligatorní (výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních
norem, smluvních závazků apod., jejichž plnění je závazné)
b) fakultativní (výdaje nepovinné, dobrovolné):
1. výdaje na udržení stávajícího stavu,
2. výdaje související se zvyšováním standardu.
(8) Současně s rozpočtem ve formě tabulky bude každým odborem předložen komentář ke
zpracovanému návrhu rozpočtu (včetně oblasti zdrojů) spolu se stanovením priorit
jednotlivých výdajových požadavků. Komentář bude zejména obsahovat bližší
vymezení předložených obligatorních výdajů (včetně odkazu na příslušnou právní
normu nebo právní vztah).
(9) Odbor kanceláře ředitele předloží návrh na stanovení závazných ukazatelů krajského
úřadu viz Čl. 4 odstavec (4).
(10) Poskytování dotací a podpor bude v návrhu rozpočtu vycházet z možností rozpočtu
kraje v návaznosti na schválené priority Ústeckého kraje pro příslušný rok a bude
respektovat záměr kraje soustředit veškeré volné prostředky na financování spoluúčasti
kraje v rámci projektů spolufinancovaných z Evropské unie a dalších finančních
mechanismů. Návrh rozpočtu na dotační programy a finanční podpory kraje předkládá
administrující odbor, do jehož rozpočtu bude podpora začleněna.
(11) Centrální rezerva kraje minimálně ve výši 1 % z celkových vlastních příjmů kraje (třída
1 – 3), bude zařazena do rozpočtu odboru ekonomického. O použití rezervy během roku
rozhoduje Rada Ústeckého kraje.
(12) Při přípravě rozpočtu kapitálových výdajů a velké údržby je nutné dodržet aktuální
„Zásady pro předkládání a schvalování stavebních akcí v oblasti investic a velké údržby
na nemovitém majetku Ústeckého kraje“ schválené Radou Ústeckého kraje.
(13) Zdrojem krytí kapitálových výdajů bude mimo kapitálových příjmů zejména přebytek
provozního rozpočtu.
(14) Podrobný způsob předložení návrhu rozpočtu včetně jeho projednání je předmětem
příloh Postup sestavení návrhu rozpočtu a Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu,
které budou na příslušný rok schvalovány Radou Ústeckého kraje.

Čl. 4
Schvalovací proces
(1) Orgány kraje projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové
skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají
povinně řídit:
a) výkonné orgány Ústeckého kraje při hospodaření podle rozpočtu,
b) právnické osoby zřízené nebo založené krajem při svém hospodaření,
c) další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu kraje.

4

Příloha č. 12 k usnesení č. 19/24Z/2011
(2) Zastupitelstvo Ústeckého kraje:
a) schválí:
1. hlavní priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti,
2. celkový objem rozpočtu,
3. celkové objemy výdajů podle jednotlivých odborů,
4. závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého
kraje (v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů),
5. příděly z rozpočtu do peněžních fondů Ústeckého kraje,
b) vezme na vědomí objem finančních prostředků účelově určených na
spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie a ostatních finančních
mechanismů (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
(3) Rada Ústeckého kraje v rámci projednávání rozpočtu schválí:
a) Postup sestavení návrhu rozpočtu a Harmonogram zpracování návrhu
rozpočtu,
b) závazné ukazatele příspěvkových organizací kraje jako zřizovatel,
c) závazné ukazatele krajského úřadu,
d) závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého
kraje (v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích).
(4) Závazné ukazatele Krajského úřadu Ústeckého kraje:
Rada Ústeckého kraje stanoví závazné ukazatele dle ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:
a) počet zaměstnanců Ústeckého kraje zařazených do krajského úřadu a do
zvláštních orgánů kraje,
b) objem prostředků na platy těchto zaměstnanců.
(5) Návrh rozpočtu bude nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v
zastupitelstvu zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v
elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu
rozpočtu mohou občané Ústeckého kraje uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při
jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh rozpočtu
projednáván.
(6) Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu kraje se jeho rozpis tj. členění podle podrobné
rozpočtové skladby provádí neprodleně. Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných
ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.
(7) Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové
hospodaření Ústeckého kraje v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového
provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti
hospodaření na úrovni kraje i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u
právnických osob financovaných z krajského rozpočtu stanoví zastupitelstvo kraje.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
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Čl. 5
Rozpočet během roku
(1) Rozpočet Ústeckého kraje může být po jeho schválení změněn z důvodu:
a) organizačních změn – změny v organizační struktuře,
b) metodických změn – změny právních předpisů,
c) věcných změn – změny objektivně působících skutečností.
(2) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která se evidují podle časové
posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je:
a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje
navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl
celkových příjmů a výdajů,
b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem
nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním
rozpočtových příjmů – celkový objem rozpočtu se snižuje.
(3) Rozpočtová opatření včetně změn rozpočtu jsou předkládána vedoucími odborů
(příkazci) ekonomickému odboru, aby mohla být zahrnuta do rozpočtu během roku.
(4) Výdajová stránka rozpočtu Ústeckého kraje je zastupitelstvem schválena pro jednotlivé
odbory pouze jako celkový objem rozpočtu odboru. Změny rozpočtu odborů mohou
probíhat těmito způsoby:
a) rozpočtová opatření – navýšením, případně snížením celkového objemu rozpočtu
odboru včetně přesunů mezi rozpočty jednotlivých odborů. Rozpočtová opatření
schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění
pozdějších předpisů, Rada Ústeckého kraje v rozsahu svěřeném Zastupitelstvem
Ústeckého kraje (viz usnesení č. 28/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005),
b) přesuny v rámci rozpočtu odboru jsou v kompetenci jednotlivých vedoucích
odborů (příkazců) vyjma odstavce (4) c),
c) přesuny finančních prostředků v rámci investičního odboru mezi oblastmi budou
provedeny po předchozím souhlasu svodných politiků daných oblastí.
(5) Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k
jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí
nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
(6) Případnému zařazení nových investičních akcí (nejen stavebních) do rozpočtu během
roku bude předcházet následující:
− při objemu od 50 tis. Kč do 5 000 tis. Kč. Kč (vč. DPH) odsouhlasení záměru
náměstkem a zástupcem hejtmanky současně se svodným politikem dané
oblasti,
− nad 5 000 tis. Kč (vč. DPH) schválení záměru Radou Ústeckého kraje.
(7) Nahodilé příjmy jsou v průběhu roku zahrnovány do rozpočtu na základě rozpočtového
opatření předloženého vedoucím odboru (příkazcem), který za ně věcně odpovídá. Tyto
prostředky jsou převáděny do centrální rezervy kraje.
(8) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah
příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady regionu
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soudržnosti a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k
rozpočtu kraje (§ 28, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
(9) Ústecký kraj uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem
a po celý rozpočtový rok vykonává kontrolu hospodaření podle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
(10) Ústecký kraj vykonává kontrolu hospodaření jím zřízených nebo založených
právnických osob.
(11) Zasmluvněné rozpočtové prostředky kraje nevyužité do konce roku nepropadají, ale
převádějí se do dalšího roku za stejným účelem. Převod se týká neprofinancovaných
investičních akcí včetně velké údržby, dotačních programů a projektů.
(12) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje. Porušení rozpočtové kázně je řešeno
v souladu se směrnicí S – 4/2009 Postup orgánů Ústeckého kraje při porušení
rozpočtové kázně u příjemce peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Ústeckého
kraje.

Čl. 6
Závěrečný účet
(1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření Ústeckého kraje
souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.
(2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném
členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších
finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu,
aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření Ústeckého kraje a jím zřízených nebo
založených právnických osob.
(3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k
hospodaření dalších osob.
(4) Ústecký kraj je povinen dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok
podle § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvem financí ČR. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je
součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech Ústeckého kraje.
(5) Návrh závěrečného účtu Ústeckého kraje musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem
jeho projednání v zastupitelstvu zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu
na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě
stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude
návrh závěrečného účtu projednáván.
(6) Projednání závěrečného účtu Ústeckého kraje se uzavírá vyjádřením:
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
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b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme kraj opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým
jednáním způsobily Ústeckému kraji škodu.

Čl. 7
Poskytování a přijímání dotací, příspěvků a darů
(1) Dotace nebo příspěvky poskytované z vlastních prostředků kraje (samostatná
působnost):
a) Postup uvolnění finanční prostředků je dán zákony č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů a 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Podle zdroje dotací (rozpočet nebo
peněžní fondy) se jejich administrace řídí zejména aktuálními Zásadami pro
poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje nebo aktuálními zásadami
upravujícími použití finančních prostředků z jednotlivých peněžních fondů. Za
splnění všech podmínek uvedených ve výše citovaných zákonech a Zásadách
kraje zodpovídá odbor (příkazce), který dotační program realizuje.
b) Ústecký kraj může také stanovit časovou použitelnost dotací nebo příspěvků ze
svého rozpočtu jejich příjemcům, a to zpravidla na období do konce rozpočtového
roku nebo i do pozdějšího termínu, jestliže to odpovídá účelu poskytnutých
peněžních prostředků.
Přijaté dotace určené k dalšímu rozdělení
(2) Dotace, které probíhají mimo rozpočet kraje:
Jedná se o zprostředkovaný finanční vztah kraj – obce v oblasti státní správy nebo
poskytování dotací obcím, příspěvkovým organizacím, nestátním neziskovým
organizacím na základě zvláštního zákona atd. Jde o dotace, u kterých objem, účel a
konkrétního příjemce stanoví státní orgány. Prochází pouze přes účet kraje v rámci
přenesené působnosti bez schvalovacího procesu.
(3) Dotace zahrnované do rozpočtu kraje:
a) dotace, u kterých objem, účel a konkrétního příjemce stanoví státní orgány – věcně
příslušný odbor zodpovídá za administraci včetně žádosti o rozpočtové opatření
(např. dotace na úhradu nepoužitelných léčiv)
b) dotace je ze státních orgánů přidělena v celkovém objemu a kraj ji přerozděluje:
1. ze státního orgánu je dána jednoznačná metodika rozdělení dotace věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci včetně žádosti o
rozpočtové opatření (např. dotace na přímé náklady na vzdělávání)
2. ze státního orgánu není dána jednoznačná metodika rozdělení dotace věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci v souladu se zákony a
postupy Ústeckého kraje včetně žádosti o rozpočtové opatření (například
dotace na prvotní náklady).
(4) Dary či příspěvky, které Ústecký kraj přijímá na základě uzavřených smluv – věcně
příslušný odbor zodpovídá za administraci včetně žádosti o rozpočtové opatření.
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(5) Obecný postup Ústeckého kraje při schvalování použití finančních prostředků:
a) Finanční komise,
b) Rada Ústeckého kraje,
c) Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Čl. 8
Peněžní fondy Ústeckého kraje
(1)

Ústecký kraj může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez
účelového určení.

(2)

Hospodaření s peněžními fondy probíhá v souladu se zásadami pro použití
jednotlivých peněžních fondů schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

(3)

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byly zřízeny tyto peněžní fondy:
a) Fond hejtmanky Ústeckého kraje,
b) Fond rozvoje Ústeckého kraje,
c) Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje,
d) Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje,
e) Fond obnovy Ústeckého kraje,
f) Fond zaměstnavatele.

(4)

Účelem Fondu hejtmanky Ústeckého kraje je financování obecně prospěšné činnosti
na území Ústeckého kraje:
a) podpora akcí regionálního významu,
b) podpora činnosti NNO na území kraje,
c) řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických zátěží
vzniklých těžbou,
d) podpora mimořádných nebo významných událostí.
Správcem Fondu hejtmanky Ústeckého kraje je odbor strategie, přípravy a realizace
projektů.

(5)

Účelem Fondu rozvoje Ústeckého kraje je realizace Programu rozvoje Ústeckého kraje
a realizace Strategie rozvoje kultury a památkové péče včetně financování
rozvojových projektů Ústeckého kraje spolufinancovaných z EU a jiných finančních
mechanismů. Správcem Fondu rozvoje Ústeckého kraje je odbor regionálního rozvoje.

(6)

Účelem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje je podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje včetně její projektové přípravy.
Správcem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje je odbor životního prostředí a
zemědělství.

(7)

Účelem Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje je financování opatření a
činností souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a odstraňování
jejich následků. Správcem Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje je odbor
kancelář hejtmana.
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(8)

Účelem Fondu obnovy Ústeckého kraje je obnova území Ústeckého kraje postiženého
povodní případně jinou přírodní katastrofou. Správcem Fondu obnovy Ústeckého kraje
je odbor investiční.

(9)

Účelem Fondu zaměstnavatele je zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb
zaměstnanců v pracovním poměru. Správcem Fondu zaměstnavatele je odbor kancelář
ředitele.

Čl. 9
Organizace Ústeckého kraje
(1) Ústecký kraj ve své pravomoci k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému
využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností:
a) zřizuje příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své
činnosti nevytvářejí zisk,
b) zakládá obchodní společnosti - akciové společnosti a společnosti s ručením
omezeným v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
c) zřizuje veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Ústecký kraj je spolu s jinými osobami účastníkem (společníkem) na činnostech jiných
osob, zejména obchodních společností nebo obecně prospěšných společností a
zájmových sdružení právnických osob, na jejichž činnosti se může podílet svým
majetkem včetně peněžních prostředků.
(3) Příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací a jejich finanční hospodaření
probíhá zejména v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích
ve znění vedlejších předpisů a dále těmito směrnicemi Ústeckého kraje:
S-4/2006 Směrnice pro použití peněžních
zřizovaných Ústeckým krajem,

fondů

příspěvkových

organizací,

S-1/2010 Pravidla pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových
organizací Ústeckého kraje,
S-2/2010 Směrnice, kterou se upravuje postup při vymáhání pohledávek Ústeckého
kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje,
S-10/2010 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím
zřizovanými příspěvkovými organizacemi,
Sestavení finančních plánů včetně odpisového plánu a stanovení závazných ukazatelů
příspěvkových organizací se řídí Metodikou zpracování finančních plánů příspěvkových
organizací Ústeckého kraje schválenou Radou Ústeckého kraje.
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení
(1) Výjimku z těchto pravidel schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
(2) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
(3) Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /24Z/2011 ze
dne 29. 6. 2011 a nahrazují pravidla schválená usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 18/15Z/2010 ze dne 23. 6. 2010.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
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Příloha č. 14 k usnesení č. 23/24Z/2011

Příloha č. 14 k usnesení č. 23/24Z/2011

Příloha č. 14 k usnesení č. 23/24Z/2011

Příloha č. 14 k usnesení č. 23/24Z/2011

Příloha č. 14 k usnesení č. 23/24Z/2011

Příloha č. 14 k usnesení č. 23/24Z/2011

Pʭíloha ʊ. 15 k usnesení ʊ. 28/24Z/2011
PĜíloha þ. 1

reg. þíslo projektu

žadatel

název projektu

bodové
hodnocení
s IPRM

Oblast podpory 1.3
5. výzva, alokace 5 546 014,83 Kþ
požadovaná výše
schválená výše
finanþní podpory v finanþní podpory v
Kþ
Kþ

Stav projektu

1

CZ.1.07/1.3.07/05.0004

StĜední odborná škola a StĜední
odborné uþilištČ, Roudnice nad
Labem, Neklanova 1806,
pĜíspČvková organizace

Zvyšování kompetencí
Ĝídících pracovníkĤ škol v
oblasti personálního Ĝízení

84,50

2 506 015,56

2 506 015,56

doporuþen
k financování

2

CZ.1.07/1.3.07/05.0005

Vyšší odborná škola a StĜední
škola, Varnsdorf, pĜíspČvková
organizace

VnitĜní informaþní systém
VOŠ a SŠ Varnsdorf

75,00

2 996 279,60

2 996 279,60

doporuþen
k financování

3

CZ.1.07/1.3.07/05.0003

ýeskomoravská vzdČlávací s.r.o.

Zlepšení klimatu ve školách

65,50

1 781 093,89

0,00

nedporuþen
k financování

5 502 295,16

4

CZ.1.07/1.3.07/05.0006

Centrum pro veĜejnou politiku

PĜenos nejlepší praxe
prevence kriminality a
sociálního zaþlenČní mládeže

56,50

1 863 254,93

0,00

vyĜazen pĜi
vČcném
hodnocení

5

CZ.1.07/1.3.07/05.0001

ýeskomoravská vzdČlávací s.r.o.

Ĝešení mimoĜádných situací

56,00

1 575 329,50

0,00

vyĜazen pĜi
vČcném
hodnocení

7

CZ.1.07/1.3.07/05.0002

Základní škola DČþín VI, Na Stráni
879/2, pĜíspČvková organizace

Efektivní a moderní metoda
plateb ve školských
zaĜízeních

1 115 619,20

0,00

vyĜazen pĜi
hodnocení
pĜijatelnosti

11 837 592,68

Pʭíloha ʊ. 16 k usnesení ʊ. 29/24Z/2011

bod

pĜíloha þ. 1

Podmínky spolufinancování projektĤ ROP NUTS II SZ pro
období 2007 – 2013 s územím realizace v Ústeckém kraji
ýl. 1
Úþel dotace
1. Úþelem poskytnuté dotace na spolufinancování projektĤ z rozpoþtu Ústeckého kraje je
nahrazení výpadku veĜejných financí ze státního rozpoþtu ýeské republiky, ke kterému
došlo z dĤvodu ukonþení spolufinancování projektĤ ze státního rozpoþtu ýeské
republiky na základČ Usnesení vlády ýeské republiky þ. 64 ze dne 19. ledna 2011.
ýl. 2
PĜedmČt dotace
1. V souladu se zákonem þ. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zĜízení), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 9. bĜezna 2011 Usnesení
þ. 8/22Z/2011 o Spolufinancování projektĤ podpoĜených z Regionálního operaþního
programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 s územím realizace v Ústeckém
kraji.
2. Spolufinancování podle odst. 1. se týká pouze projektĤ schválených Výborem Regionální
rady regionu soudržnosti Severozápad po dni 22. záĜí 2010 a pĜíjemcĤ s územím
realizace v Ústeckém kraji.

ýl. 3
Žadatelé
1. OprávnČným žadatelem o spolufinancování z rozpoþtu Ústeckého kraje (žadatel) jsou
subjekty z veĜejného a, neziskového sektoru, s nimiž byla podepsána Smlouva o
poskytnutí dotace z rozpoþtových prostĜedkĤ Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad (výzvy 15.-18., 20. a následné) a kteĜí realizují projekt z Regionálního
operaþního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 s územím realizace
v Ústeckém kraji.
2. Žadatelem, pĜi splnČní podmínek ýl. 3 odst. 1. mohou být
a) obce,
b) organizace zĜízené þi založené krajem nebo obcí,
c) nestátní neziskové organizace veĜejné,
d) dobrovolné svazky obcí,
e) školská a vzdČlávací zaĜízení s právní subjektivitou zaĜazená do školského
rejstĜíku, která jsou zĜízena veĜejným zĜizovatelem,
f) zájmová sdružení právnických osob,
g) hospodáĜská komora a její složky.
3. Žadatelé, kteĜí splĖují podmínku podle ýl. 3 odst. 1., ale nejsou uvedeni v ýl. 3 odst. 2.
nemohou zažádat o poskytnutí dotace na spolufinancování projektĤ z rozpoþtu
Ústeckého kraje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

1.
2.
3.
4.

ýl. 4
Forma podpory
Forma podpory je stanovena jako úþelová dotace.
Dotace je poskytnuta na projekty s územím realizace v Ústeckém kraji.
Dotace na spolufinancování bude poskytnuta ve výši max. 50 % ze zajištČných vlastních
finanþních zdrojĤ žadatele na zpĤsobilé výdaje schváleného projektu.
Maximální výše poskytnuté dotace je uvedena ve smlouvČ.
Smlouvou stanovená výše dotace nesmí být pĜekroþena a skuteþná výše dotace bude
urþena na základČ skuteþnČ vynaložených a ĜádnČ prokázaných zpĤsobilých výdajĤ.
Dotace na spolufinancování ve výzvách 15.-18. a 20. bude poskytnuta ve výši
spolufinancování z veĜejných zdrojĤ, hrazených z rozpoþtu kapitoly Ministerstva pro
místní rozvoj podle úpravy platné do pĜijetí usnesení vlády þ. 64 ze dne 19. ledna 2011.
Dotace na spolufinancování v následných výzvách bude poskytnuta ve výši, která
nepĜekroþí výši spolufinancování z veĜejných zdrojĤ, hrazených z rozpoþtové kapitoly
Ministerstva pro místní rozvoj podle úpravy platné do pĜijetí usnesení vlády þ. 64 ze dne
19. ledna 2011, maximálnČ však do celkové výše prostĜedkĤ, vyhrazených na tyto dotace
pro možné žadatele v rozpoþtu/rozpoþtovém výhledu Ústeckého kraje.
Dotace bude pĜevedena na úþet žadatele jednorázovČ po ukonþení (fyzické)
realizace projektu (ex-post).
ýl. 5
Obecné podmínky pĜiznání dotace
O poskytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s usnesením
þ. 8/22Z/2011 ze dne 9. bĜezna 2011.
Dotace bude poskytnuta na základČ uzavĜené smlouvy o poskytnutí dotace.
Proplacení schválené dotace bude provedeno na základČ žádosti o provedení platby.
V dobČ podání žádosti o platbu musí být již všechny zpĤsobilé výdaje projektu uhrazeny.

ýl. 6
ZpĤsob, termín a místo podání žádostí
1. Žádost o dotaci na spolufinancování projektĤ
a) pĜedloží žadatel v jednom vyhotovení na pĜedepsaném formuláĜi, strojovČ
vyplnČnou a s pĜedepsanými pĜílohami
• ovČĜená kopie Smlouvy schválené Regionální radou soudržnosti
Severozápad,
• struþné odĤvodnČní žádosti (struþný popis projektu, na který je
požadována dotace),
b) je možné podat až po podepsání Smlouvy s Regionální radou regionu
soudržnosti Severozápad. Smlouva (ovČĜená kopie) je souþástí pĜedložené
žádosti,
c) u již schválených projektĤ s uzavĜenými smlouvami podle ýl. 6 odst. 1. písm. b)
je možné žádosti o spolufinancování pĜedkládat v termínu do 31. prosince
2011,
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d) u následujících výzev (po 20. výzvČ) je možné pĜedložit žádost o
spolufinancování do konce kalendáĜního roku, ve kterém byla s Regionální
radou regionu soudržnosti Severozápad smlouva uzavĜena,
e) po schválení smlouvy pĜíslušnými orgány Ústeckého kraje a podepsání smlouvy
zástupci poskytovatele a pĜíjemce dotace je oprávnČn žadatel, po ukonþení
realizace projektu, podat žádost o provedení platby.
2. Žádost o provedení platby
a) v jednom provedení a strojovČ vyplnČnou je možné podat až po fyzickém
(finanþním) ukonþení projektu, nejpozdČji však do 60 dnĤ od obdržení
Oznamovacího dopisu o finanþním ukonþení projektu, na který byla dotace
schválena a s pĜedepsanými pĜílohami
• potvrzení Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (Oznamovací
dopis o finanþním ukonþení projektu), že byly splnČny veškeré podmínky
pro vyplacení dotace, že nedošlo k porušení sjednaných podmínek pĜí
realizaci projektu, že byly uhrazeny veškeré finanþní závazky,
• potvrzení o zĜízení (užívaní) úþtu, kam budou pĜevedeny finanþní
prostĜedky,
• prohlášení, že nedošlo ke zmČnám, které mají podstatný vliv na znČní
uzavĜené smlouvy (zmČna statutárního orgánu, zmČna sídla, zmČna
financování…),
3. Žadatelé doruþí žádost o poskytnutí dotace a žádost o provedení platby s veškerými
pĜedepsanými pĜílohami na Odbor strategie, pĜípravy a realizace projektĤ Ústeckého
kraje na adresu
Krajský úĜad Ústeckého kraje
odbor strategie, pĜípravy a realizace projektĤ
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
ýl. 7
PĜidČlení dotace, hodnocení žádostí
1. Na základČ pĜedložené a úplnČ vyplnČné žádosti rozhoduje o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s usnesením þ. 8/22Z/2011 ze dne 9. bĜezna
2011.
2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
3. Kritéria hodnocení žádostí o dotaci
a) projekty musí být schváleny Výborem Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad po dni 22. záĜí 2010,
b) jedná se o projekty zveĜejnČné ve výzvách 15.-18., 20. a následných výzvách
s územím realizace v Ústeckém kraji,
c) žadatel pĜedložil požadované podklady dle þl. 6, bod 1 písm. a),
d) v pĜípadČ žádostí na spolufinancování projektĤ schválených po 20. výzvČ, bude
rozhodujícím kritériem také výše disponibilních finanþních prostĜedkĤ
v rozpoþtu/rozpoþtovém výhledu Ústeckého kraje.
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4. V pĜípade neúplnosti pĜedložené žádosti bude žadatel vyzván k doplnČní chybČjících
náležitostí.
5. O rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje bude žadatel písemnČ informován.
6. NáslednČ bude s žadatelem uzavĜena smlouva o poskytnutí dotace.
ýl. 8
Smlouva o poskytnutí dotace
1. Smlouva bude s žadatelem uzavĜena na základČ Usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje o poskytnutí dotace.
2. Smlouva obsahuje pĜedevším podmínky, za kterých je dotace poskytnuta, její výše a úþel
použití, zpĤsob þerpání dotace, práva a povinnosti pĜíjemce a podmínky vrácení dotace
v pĜípadČ, že nebudou dodrženy smluvní podmínky.
3. Ustanovení odst. 2. se vztahuje i na celou dobu udržitelnosti projektu.
ýl. 9
ZpĤsob provedení platby
1. Platba bude uskuteþnČna na základČ doruþené žádosti o provedení platby, po
provedené kontrole splnČní stanovených podmínek a po schválení požadované výše
dotace povČĜeným odborem dle þl. 10.
2. Po vyhodnocení žádosti o platbu bude platba provedena jednorázovČ a bezhotovostnČ
do 30 dnĤ od schválení žádosti na úþet žadatele (pĜíjemce dotace).
3. Proplacení dotace nelze provádČt zálohovČ.
ýl. 10
Kontrola a vyhodnocení plnČní podmínek smlouvy a žádosti
1. Kontrolou plnČní a vyhodnocením smluvních podmínek uzavĜené smlouvy o
spolufinancování projektĤ podpoĜených z Regionálního operaþního programu NUTS II
Severozápad pro období 2007-2013 s územím realizace v Ústeckém kraji a žádosti o
provedení platby je povČĜen Odbor strategie, pĜípravy a realizace projektĤ Ústeckého
kraje.
ýl. 11
PĜechodná a závČreþná ustanovení
1. Dotaci lze poskytnout jen na projekty, které nebudou v rozporu s právními pĜedpisy
ýeské republiky a pĜedpisy Evropské unie.
2. Pokud bude ukonþeno Evropskou komisí z jakýchkoliv dĤvodĤ financování programu na
který je poskytována dotace, pĜíjemce nemá nárok na vyplacení dotace z prostĜedkĤ
Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem, dne

Jana VaĖhová
hejtmanka Ústeckého kraje
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Příloha č. 17 k usnesení č. 32/24Z/2011

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 29. 6.2011

Okres

Investor - žadatel

Akce (název stavby)

IN (mil.Kč)

Program

Zař. do
Seznamu

Kategorie
(1-3)

odklad
odklad
A

3
3
2

Děčín
Děčín
Litoměřice

Obec Dobrná
Obec Rybniště
Městys Brozany n/O

Vodovodní síť pro obec Dobrná
Rybniště - vodovod Nová Chřibská
Rozšíření vodovodního řadu -Brozany n/O

20,6
10,6
1,1

182
182
182

Most

Severočeská
vodárenská
společnost, a.s.

Intenzifikace úpravny vody Meziboří

139,3

182

Ústí nad Labem
Děčín
Děčín
Litoměřice
Litoměřice
Louny
Louny
Louny
Teplice
Teplice

Obec Velké Březno
Obec Dolní Podluží
Obec Horní Podluží
Městys Brozany n/O
Obec Vlastislav
Obec Jimlín
Obec Lenešice
Obec Petrhrad
Město Hrob
Město Košťany

Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

St. město Ústí n/L
Obec Chlumec
Obec Petrovice
Obec Velké Chvojno

A
Vodovodní přivaděč Leština -Velké Březno
Dostavba kanalizace v obci Dolní Podluží
Kanaizace Horní Podluží - 2. etapa
Rozšíření hlavní stokové sítě -Brozany n/O
Kanalizace v obci Vlastislav a Sutom
Kanalizace Jimlín - Zeměchy IV. etapa
Dostavba kanalizace Lenešice
Kanalizace Petrohrad II. etapa
Křižanov -splašková kanalizace 1 a 2 et.
Dostavba kanalizace Košťany - Hampuš
Ústí nad Labem - Strážky, kanalizace a
přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť
města Ústí nad Labem
Dostavba kanalizace Chlumec - Žandov
Kanalizace a ČOV Petrovice - II. etapa
Odkanalizování obce Velké Chvojno

21,2
14,0
19,4
6,9
26,8
19,7
14,2
33,1
19,8
25,8

182
183
183
183
183
183
183
183
183
183

45,5
19,5
19,8
20,8

183
183
183
183

2
odklad
odklad
A
A
odklad
A
A
A
A
odklad

3
2
1
2
1+
2
2
1+
1
2

A
odklad
A
odklad

1
2
1
2

Připravenost (u kat.1)
Krajské
Stav. pov. Výb. řízení
kofin.
-

Poznámka

Příloha č. 18 k usnesení č. 32/24Z/2011

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

1350/2009 – dodatek č. 1

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: město Velký Šenov
se sídlem: Mírové nám. č.p. 342, 407 78 Velký Šenov
zastoupené: Vladimírem Vykoukalem – starostou města Velký Šenov
IČ: 00261734
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 27-921398395/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Vladimír Vykoukal – starosta města Velký Šenov
tel.: 412 391 384
e-mail: mesto@velkysenov.cz
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. bodu 3. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 24. 6. 2009 č. 24/6Z/2009, kterým byla
městu Velký Šenov poskytnuta dotace ve výši 2 000 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Kanalizace a vodovod Velký Šenov“, takto:
Článek II.
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3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 10. 2012. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Vladimír Vykoukal
starosta města Velký Šenov

(poskytovatel)

(příjemce)
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Příloha č. 19 k usnesení č. 32/24Z/2011

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

1349/2009 – dodatek č. 3

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Taťána Krydlová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: krydlova.t@kr-ustecky.cz, 475 657 535
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156, není plátce DPH
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Příjemce
Severočeské sdružení obcí
Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem
Sídlo:

Zastoupený:
Bc. Jan Řeřicha - předseda sdružení
Kontaktní osoba: Bc. Jan Řeřicha – předseda sdružení
E-mail/telefon: reditel@seso.cz, 475 657 500
IČ:
47324376
DIČ:
Bank. spojení: 43-4998590267/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. I. odst. 1 smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 24. 6. 2009 č. 24/6Z/2009, kterým byla
Severočeskému sdružení obcí poskytnuta dotace ve výši 1 000 000,- Kč z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Monitoring pohybu hladin a
zajištění přenosu dat a informací – protipovodňová opatření na drobných vodních tocích
ústeckého kraje - II. etapa“, takto:
Článek I.
1. Za slovy „investiční dotaci ve výši “ se vyjímá částka „2 000 000 Kč“ a vkládá
částka „ 3 000 000 Kč“.
1
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Článek II.
6. Za slovy „ve výši do“ se vyjímají 2% a vkládají 6,9%.

V Ústí nad Labem dne

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Bc. Jan Řeřicha
předseda sdružení SESO

2

Příloha č. 20 k usnesení č. 32/24Z/2011

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

1132/20109– dodatek č. 1

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Taťána Krydlová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: krydlova.t@kr-ustecky.cz, 475 657 535
70892156
IČ:
DIČ:
CZ 70892156, není plátce DPH
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Příjemce
Město Terezín
Sídlo:

Nám. ČSA 169, 411 55 Terezín
Zastoupený:
Růženou Čechovou – starostkou města Terezín
Kontaktní osoba: Růžena Čechová – starostka města Terezín
E-mail/telefon: starosta@terezin.cz, 416 782 227
IČ:
00264474
DIČ:
Bank. spojení: 1003690339/0800 Česká spořitelna, a.s.
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. I. odst. 1 smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 5. 5. 2010 č. 14/14Z/2010, kterým byla
městu Terezín poskytnuta dotace ve výši 3 370 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Kanalizace Terezín, Kréta a Nové Kopisty“,
takto:
Článek I.
1. Za slovy „investiční dotaci ve výši “ se vyjímá částka „3 370 000 Kč“ a vkládá
částka „ 3 792 000 Kč“(slovy: - tři miliony tři sta sedmdesát tisíc – korun
českých).

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

……………………………………………………….

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Bc. Jan Řeřicha
předseda sdružení SESO
1

Příloha č. 21 k usnesení č. 32/24Z/2011

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

1895/2008 – dodatek č. 3

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Taťána Krydlová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: krydlova.t@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Vrutice
se sídlem: Vrutice č.p. 35, 41147 Polepy
zastoupená: Janou Bauerovou – starostkou obce Vrutice
IČ: 00526061
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 33120471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Jana Bauerová – starostka obce Vrutice
tel.: 416 787 006
e-mail: obec.vrutice@cmail.cz
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. bodu 3. a bodu 6.2 smlouvy, uzavřené na
základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 3. 9. 2008 č. 18/27Z/2008, kterým
byla obci Vrutice poskytnuta dotace ve výši 1 792 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Vrutice, Svařenice - kanalizace“, takto:
Článek II.

1
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3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 3. 2012. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
6.2 Text bodu se vyjímá a nahrazuje se textem „ Jako závazný technický ukazatel byl
stanoven protokol o převzetí dokončené stavby příjemcem dotace. Stavba bude
vyhotovena v rozsahu projektové dokumentace k zadání stavby, vyhotovené v květnu
2010 společností Provod spol. s.r.o., Hrnčířská 16, 400 01 Ústí nad Labem., zakázkové
číslo 09/108.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Jana Bauerová
starostka obce Vrutice

(poskytovatel)

(příjemce)

2
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Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 29. 6. 2011
Příloha č. 5 bodu 24. - druhá část
Návrh na neposkytnutí dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
Dat. podání Žadatel
Chovaneček,a.s.
8.3.2010 Litoměřice

Název akce
Flotace odpad. vod masné výroby

20.4.2010 Obec Povrly

Sídliště II.- dostavba kanalizační
sítě

28.4.2010 Obec Horní Podluží

Dostavba kanalizace

Obec Prackovice nad Rozšíření vodovodní a kanalizační
sítě
23.2.2011 Labem
10.5.2010 J. Neumann, Lovosice Domovní ČOV
20.5.2010 Obec Dobříň

Oprava kanalizace Labská ul.

19.8.2010 Obec Blšany

Kanalizace a ČOV

19.8.2010 Obec Malšovice

Kanalizace I.etapa
Výst. Kanalizace a ČOV Boleboř,
Orasín

21.10.2010 Obec Kladruby

Kanalizace a ČOV

26.10.2010 Obec Růžová
2.11.2010 Obec Malečov

ČOV Růžová
Intenzifikace ČOV Malečov
Chodouny - Lounky, kanalizace a
vodovod
Rozšíření vodovodu Horní Podluží

3.8.2010 Obec Boleboř

3.11.2010 Obec Chodouny
5.11.2010 Obec Horní Podluží

Požadavek

Cena díla

3 062 600

3 500 000

145 067

207 239

5 000 000

33 701 000

380 000

613 000

38 051

54 359

548 268

783 240

1 281 000

1 831 200

533 566

5 335 667

3 650 000

41 471 967

3 000 000

35 270 260

595 000
802 298

850 000
8 022 988

816 900
1 099 000

1 167 000
1 570 000

24.11.2010 Obec Dobříň

Prováděcí PD ČOV Dobříň

319 200

456 000

16.12.2010 Obec Dobkovice

Kanalizace I: a II. et PD pro SŘ
Vodovod Ploskovice, Vinné -PD
pro SŘ

468 000

669 335

208 600

298 000

3 500 000

32 634 168

1 278 618

2 131 030

1 971 000

19 712 000

900 000

1 978 000

1 993 504

19 935 038

2 777 693

3 968 132

841 689

1 450 189

2 061 000

2 945 000

21.12.2010 Obec Ploslovice
20.12.2010 ČOV Vilémov as.
20.12.2010 Město Chomutov
13.1.2011 Obec Jimlín
7.2.2011 Město Kryry
7.2.2011 Obec Hrobce
15.2.2011 Peruc
18.2.2011 Město Třebenice

ČOV Vilémov , optimalizace čištění
odpadních vod
Rekonsrukce havarijního stavu
páteřního vodovodu
Kanalizace JimlínZeměchy,IV.etapa
Kryry , Hluboká cesta -rozšíření
kanalizace s ČSOV - I.et
Kanalizace Rohatce
Vodovod a kanalizace pro 22 RD v
Peruci

2.3.2011 Město Úštěk

Prodloužení kanalizace Žlábkova
Revitalizace nivy Červeného
potoka

2.3.2011 Obec Perštejn

Perštejn kanalizace

907 000

9 068 000

Vodovod Myštice

229 713

328 162

Podchycení vývěrů Brná-1.etapa

820 000

1 172 000

Košťany - kanalizace Hampuš

5 557 000

27 789 000

21.4.2011 Obec Janov

Kanalizční příp. pro OÚ Janov

376 061

537 230

27.4.2011 Obec Domoušice

297000

424 630

2.5.2011 Obec Huntířov

Kanalizace a ČOV Solopysky
Propojení vodovodů a výměna
řadů

497000

897000

18.5.2011 Obec Libořice

Libořice , Železná - splašková
kanalizace s ČOV EO 400

3878997

46547961

9.3.2011 Obec Chudoslavice
Město Ústí nad
10.3.2011 Labem
1.4.2011 Město Košťany

Příloha č. 23 k usnesení č. 36/24Z/2011

Dotační program
„Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2012“
1. Název dotačního programu:
„Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2012“
2. Zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle čl. I bod. 2 Zásad
pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje:
Dotační program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bod 2) e) Zásad
pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
(dále jen Zásady) – zdravotnictví a sociální služby (včetně aktivit protidrogové
politiky). Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. …/…Z/2011 ze dne 29. června 2011.
3. Sledovaný záměr
Předmětem podpory jsou následující aktivity realizované na území Ústeckého
kraje:
Okruh podpory A:
registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 32 – 70
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Okruh podpory B:
vybrané aktivity zaměřené na podporu rodiny a na zajištění pěstounské
péče:
-

mateřská centra

-

programy zaměřené na podporu náhradní rodinné péče

-

zařízení pěstounské péče

V rámci tohoto okruhu podpory nebudou podpořeny jesle, mateřské
školy, hlídání dětí, vzdělávací a rekvalifikační kurzy (např. jazykové
nebo PC kurzy) a kulturní aktivity.
Okruh žadatelů:
-

občanská sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů,

-

obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

-

církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon
o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů,

-

školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
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-

příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, která není
zřízena Ústeckým krajem,

-

osoby samostatně výdělečně činné

4. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nákladů přímo souvisejících
s poskytováním sociálních služeb nebo aktivit zaměřených na podporu rodiny
vymezených v okruhu B.
5. Výše spoluúčasti příjemce dotace
Maximální podíl dotace kraje je 30% z celkových uznatelných nákladů
služeb/aktivit zahrnutých v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního
rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb), nebo z vlastních zdrojů
příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného dotačního programu
Ústeckého kraje nelze pro tento účel započítat do jiných zdrojů.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci
dotačního programu je
- pro okruh podpory A 50.000 Kč
- pro okruh podpory B 20.000 Kč
Maximální výše dotace je
- pro okruh podpory A není stanovena
- pro okruh podpory B 50.000 Kč pro organizaci
6. Termín vyhlášení
29. června 2011
7. Termín uzávěrky pro přijímání projektů, způsob a místo podávání
projektů
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována v českém jazyce v tištěné
podobě nebo hůlkovým písmem, podepsána oprávněným statutárním
zástupcem žadatele a zabezpečena proti manipulaci s listy (např. sešitím).
Žádost o poskytnutí dotace v jednom vyhotovení spolu se všemi přílohami
uvedenými v čl. VI, bod 3) Zásad musí být doručena v zalepené obálce
označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2012
NEOTVÍRAT
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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Žádost musí být doručena buď osobně na podatelnu krajského úřadu
nejpozději do 31. srpna 2011 do 14.00 hodin, nebo poštou na výše uvedenou
adresu (rozhodující pro přijetí žádosti je datum razítka podací pošty - do
31. srpna 2011).
Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány
v požadovaném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny
povinné přílohy a které odpovídají okruhům stanoveným v předmětu podpory
dotačního programu (viz bod 3 dotačního programu). Žádosti zaslané
jakýmkoli jiným způsobem (e-mailem, faxem), doručené na jiné adresy, nebo
obdržené po termínu uzávěrky nebudou posuzovány.
Náležitosti žádosti musí být vyplněny pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo
usnadněno jejich vyhodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údajů
zajišťujících srozumitelnost žádosti, zejména pokud jde o cíle, kterých má být
prostřednictvím podpořených aktivit dosaženo, prospěch, který z nich bude
plynout, a význam podpořených aktivit pro cíle programu. Absence povinné
přílohy je důvodem pro vyloučení žádosti z dotačního řízení.
8. Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
O přidělení dotací ve výši do 200.000 Kč organizaci bude rozhodovat Rada
Ústeckého kraje 19. října 2011. O přidělení dotací ve výši nad 200.000 Kč
organizaci a příspěvkovým organizacím obcí bude rozhodovat Zastupitelstvo
Ústeckého kraje 2. listopadu 2011.
9. Konzultačního místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Bc. Lea Medková, tel.: 475 657 423, e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz
10. Hodnotící kritéria
a) Při hodnocení žádostí o dotace budou respektována kritéria obsažená
v článcích VI. a VII. Zásad.
b) U sociálních služeb je nutnou podmínkou pro podání žádosti o dotaci
z rozpočtu Ústeckého kraje platné rozhodnutí o registraci služby podle § 78
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
c) Podpořeny budou pouze služby, jejichž potřebnost je identifikována ve
střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na místní nebo krajské
úrovni.
d) Nutnou podmínkou pro poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje je
spolufinancování služby v roce 2012 ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu
územních samospráv (zejm. dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky, Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, dotace obcí), nebo
z jiných zdrojů (např. úhrady uživatelů služeb).
e) V rámci dotačního programu nelze žádat o podporu služeb, jejichž
poskytování je v roce 2012 v plném nebo částečném rozsahu zajištěno
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v rámci individuálního projektu Ústeckého kraje financovaného
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Bude-li financování
služby v rámci individuálního projektu zahájeno v průběhu roku 2012, je
příjemce dotace povinen vrátit její alikvotní část vypočtená poměrem
dvanáctin.
11. Formulář žádosti
Formuláře žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje jsou přílohou dotačního
programu. Pro aktivity okruhu podpory A (registrované sociální služby) je
určen zjednodušený formulář A textové části žádosti (příloha č. 1); pro aktivity
okruhu podpory B je určen formulář B (příloha č. 2). Rozpočet služby/aktivity
(příloha č. 3) je shodný pro oba typy žádostí.
Jedna organizace (IČ) může v rámci dotačního programu podat nejvýše jednu
žádost členěnou na služby/aktivity. Každá služba/aktivita, na kterou je žádána
dotace musí mít zpracovaný vlastní rozpočet.
12. Povinné přílohy žádosti
Požadované povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou uvedeny v Zásadách.
U sociálních služeb je povinnou přílohou kopie platného rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb podle podle § 78 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Údaje o službách (druh a forma
služby, cílové skupiny uživatelů, kapacita a působnost), na které je žádána
dotace, uvedené v žádosti musí být v v souladu s údaji v rozhodnutí
o registraci.
13. Přehled povinných příloh je uveden ve formuláři žádosti o dotaci.
14. Přidělení dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemného právního aktu v souladu
s platnou verzí Zásad.
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Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
Příspěvek na dojíždění
Program je součástí balíčku Motivační programy pro žáky škol, který je součástí Dohody o
povolební spolupráci pro volební období 2008 - 2012 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Předmět programu
Program bude realizován od září 2011 pro žáky s trvalým pobytem na území Ústeckého
kraje, kteří ukončili povinnou školní docházku a ve školním roce 2011/2012 navštěvují
střední školu, konzervatoř nebo vyšší odbornou školu zřizovanou Ústeckým krajem.
V případě víceletých gymnázií náleží příspěvek na dojíždění žákům v osmiletém gymnáziu
od nástupu do kvinty, v šestiletém gymnáziu od nástupu do tercie.
Finanční rámec programu
Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa svého trvalého pobytu do sídla školy
minimálně v jiné obci v následující výši:
- 100,- Kč/měsíc - dojíždění v rámci 1 okresu do jiné obce s rozšířenou
působností, obce s pověřeným obecním úřadem a obce
- 200,- Kč/měsíc - dojíždění do jiného okresu
Nárok na příspěvek nevzniká v případě, že trvalý pobyt a sídlo školy se nachází v rámci
jednoho města pouze v jiné městské části (obvodu) nebo obecní části.
Příspěvek náleží také dojíždějícím žákům, kteří jsou přechodně ubytováni v místě působiště
jejich školy.
Poskytnutí programového příspěvku školám
1. O příspěvek žádají střední školy zřizované Ústeckým krajem (dále jen školy) pro žáky,
které vzdělávají.
2. Školy podávají podepsanou písemnou žádost na schváleném formuláři zveřejněném na
internetových stránkách Ústeckého kraje v termínu do 14.10.2011 odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, a to v písemné podobě a
samostatně v řádně označené obálce.
3. Finanční prostředky budou Ústeckým krajem školám poskytnuty jako navýšení příspěvku
provozních výdajů.
4. Příspěvek (finanční podpora) bude vyplacen pouze za vzdělávání v denní formě studia a
podle stavu žáků k 30. září 2011.
5. Vyúčtování příspěvku provedou školy do 30. září 2012. Vyúčtování bude rozděleno na
jednotlivá období a bude obsahovat seznam žáků, kteří měli nárok na vyplacení příspěvku,
místo jejich trvalého bydliště, výši vyplaceného příspěvku a výši nevyplaceného
příspěvku s odůvodněním.
6. Nevyužité finanční prostředky za období září - prosinec 2011 vrátí školy na účet
poskytovatele do 15. ledna 2012. Nevyužité finanční prostředky za období leden - březen
2012 a duben - červen 2012 vrátí školy do 30. září 2012 zároveň.
7. Výše příspěvku se stanoví na období vyučování školního roku 2011/2012 (10 měsíců).
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8. Na poskytnutí finančních prostředků nevzniká středním školám zapojením do programu
právní nárok. Žákům vzniká nárok na příspěvek vůči své střední škole pouze po splnění
podmínek na poskytnutí příspěvku, do jeho výše a pouze v rámci škole programem
poskytnutých finančních prostředků.
Podmínky a kritéria k vyplacení příspěvku žákům
1. Se systémem (metodikou) pro vyplácení příspěvku dojíždějícím žákům budou dotčení
žáci prokazatelně seznámeni s tím, že se jedná o příspěvek z rozpočtu Ústeckého kraje.
2. Pro výši příspěvku je určující místo trvalého pobytu žáka a sídlo navštěvované školy,
případně místo výkonu hlavní činnosti mimo sídlo školy (odloučené pracoviště), kam žák
dojíždí na teoretickou výuku.
3. Příspěvek (finanční podpora) bude vyplacen pouze za vzdělávání v denní formě studia.
4. Vzhledem k tomu, že podmínkou vyplacení částky je, že žák nebude mít v příslušném
období školního roku neomluvenou absenci, je součástí evidence i transparentní přehled o
absenci žáků. Omlouvání absence musí být v souladu s § 67 odst. 1 a 3 a § 68 odst. 2
školského zákona.
5. Podmínkou pro vyplacení částky v měsíci prosinci, březnu a červnu je, že žáku nebude
v daném období uděleno výchovné opatření důtka ředitele školy, resp. podmíněné
vyloučení ze studia.
6. Podmínkou pro vyplacení částky v měsíci březnu a červnu je, že žák je klasifikován
z chování stupněm velmi dobrý.
7. Podmínkou pro vyplacení částky v měsíci červnu je, že žák úspěšně ukončil příslušný
ročník studia.
8. V případě, že žák opakuje ročník a žádný příspěvek v předchozím ročníku neobdržel, má
na něj při dodržení všech podmínek nárok.
9. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech podmínek na příspěvek
(finanční podporu) nárok počínaje obdobím následujícím po dni přestupu.
10. V případě změny místa trvalého bydliště žáka, která má vliv na výši jeho příspěvku,
projeví se tato změna až v období následujícím.
11. V případě, že žák přeruší studium, nárok na příspěvek mu zaniká počínaje měsícem
následujícím po měsíci, v němž studium přerušil. Po dobu přerušení studia nemá nárok na
vyplacení příspěvku.
12. V případě dlouhodobé absence žáka (více než 50% z daného období), jeho nárok na
vyplacení příspěvku v tomto období zaniká.
13. V případě, že žák ukončí studium, nárok na příspěvek mu zaniká počínaje měsícem
následujícím po měsíci, v němž studium ukončil.
14. Pokud dojde k navýšení počtu žáků, kteří mají na příspěvek nárok (např. z důvodu
přestupu z jiné školy nebo změny trvalého bydliště) oproti počtu žáků uvedeným na
žádosti školy o příspěvek na dojíždění, musí škola písemně zažádat o navýšení příspěvku.
15. Žáci maturitních ročníků, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku v měsíci květnu,
nemají v měsíci červnu již na příspěvek nárok.
16. Případy hodné zvláštního zřetele budou řešeny ve spolupráci ředitele školy a odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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Způsob vyplácení příspěvku žákům školou
1. Vyplácení příspěvku (finanční podpory) bude prováděno pravidelně vždy
koncem posledního měsíce prosince (za období září – prosinec), března (za období leden
– březen) a června (za období duben - červen). Pokud v těchto měsících nebude příspěvek
žákům ze závažných důvodů vyplacen, musí být vyplacen v náhradním termínu,
nejpozději však do 15. července 2012.
2. Vyplacení každé části příspěvku (finanční podpory) bude prokazatelně potvrzeno žákem
na podpisovém listu. Podpisový list obsahuje: jméno a příjmení, datum narození, adresu
trvalého bydliště, výši příspěvku, podpis a datum převzetí.
3. Příspěvek (finanční podpora) není vyplácen za období hlavních prázdnin ani po dobu
přerušení studia.
4. Škola zpracuje vnitřní směrnici, kterou stanoví pravidla a podmínky vyplácení
příspěvku na dojíždění dle svých individuálních specifik v souvislosti s organizačním,
školním či studijním řádem a zároveň v souladu s pravidly výše uvedeného motivačního
programu, a to nejpozději do prvního termínu vyplácení příspěvku.
5. V případě, že žák mající nárok na vyplacení příspěvku, si příspěvek do 15. července 2012
nevybere, nárok mu zaniká a výše jeho nevybraného příspěvku bude vrácena s ostatními
nevyčerpanými finančními prostředky na účet poskytovatele do 30. září 2012.
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I. Identifikace projektu

Motiva#ní program pro st!ední školství v Ústeckém kraji

Název programu:
P!edm"t podpory:

P!ísp"vek na dojížd"ní

Datum zahájení:

1.9.2011

Datum ukon#ení:

30.6.2012

II. Žadatel
Název subjektu:
Právní forma:

Plátce DPH:

právnická osoba

I$:
Sídlo :

Bankovní spojení:

Statutární zástupce:

Zodpov"dná osoba:

ano

ne

DI$:
Ulice:

PS$:

Obec:

Okres:

Ústí nad Labem
D!"ín

Banka:
$íslo ú#tu:

Kód banky:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Mobil:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Mobil:

III. Celkové náklady projektu a požadovaná dotace
Požadovaná výše p!ísp"vku:

0

Po#et žák% v denním studiu celkem:

0

Podíl dojížd"jících celkem (%):

Po#et žák% v denním studiu dojížd"jících z obce do obce:

0

Výše p!ísp"vku:

0

Po#et žák% v denním studiu dojížd"jících z okresu do okresu:

0

Výše p!ísp"vku:

0

IV. Výše p!isp"vku na období zá!í - prosinec 2011

0

IV. Výše p!isp"vku na období leden - #erven 2012

0

Ov"!il za KÚÚK:

0

Datum p!edložení žádosti o p!ísp"vek:

Jméno a p!íjmení
Podpis
Datum
Razítko a podpis statutárního zástupce

pozn.: vypln"nou žádost zašlete v písemné podob" na adresu: Krajský ú!ad Ústeckého kraje, odbor školství mládeže a t"lovýchovy,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
kontaktní osoba: Pavla Studenovská, tel.: 475 657 233, e-mail: studenovska.p@kr-ustecky.cz

#DIV/0!
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Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
Stipendium pro žáky středních škol
ve vybraných oborech vzdělání
Program je součástí balíčku Motivační programy pro žáky škol, který je součástí Dohody o
povolební spolupráci pro volební období 2008 - 2012 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Program bude realizován od září 2011 pro žáky, kteří mají trvalý pobyt na území Ústeckého
kraje a zahájili vzdělávání v některém z podporovaných oborů vzdělání ve školním roce
2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012.
Cíle programu
Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání
středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech
vzdělání, která ve výsledku povede ke:
1. zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby
v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento
počet neklesal během studia,
2. zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů,
3. snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných
oborů.
Přehled podporovaných oborů vzdělání
Kód oboru / RVP
33-59-H/001 / 33-59-H/01
36-52-H/001 / 36-52-H/01
36-55-H/001
36-67-H/004 / 36-67-H/01
36-69-H/001 / 36-69-H/01
36-64-H/001 / 36-64-H/01
29-56-H/001 / 29-56-H/01
23-51-H/001 / 23-51-H/01
36-67-H/001 / 36-67-H/01
28-44-M/001 / 28-44-M/01

Forma studia
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní

Název oboru / RVP
Čalouník
Instalatér
Klempíř - stavební výroba
Obkladač / Zedník
Pokrývač
Tesař
Řezník - uzenář
Zámečník / Strojní mechanik
Zedník
Aplikovaná chemie

Poznámka: Jedná se o obory vzdělání dlouhodobě poptávané trhem práce v kraji, ze kterých v posledních
letech vycházelo jen velmi málo nebo žádní absolventi.

Tento program platí pro vybrané obory vzdělání i poté, co tyto budou přejmenovány
v souvislosti s probíhající kutikulární reformou ve školství a to dle Nařízení vlády č. 689/2004
Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že dojde ke změně názvu podporovaného oboru, bude
informace o změně vhodným způsobem zveřejněna vyhlašovatelem programu, tedy Ústeckým
krajem na jeho webových stránkách.
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Finanční rámec programu
Žák, který zahájil vzdělávání ve výše uvedených oborech od školního roku 2009/2010:
-

v 1. ročníku získá: 300 Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku
jednorázově 1 500 Kč

-

ve 2. ročníku získá: 400 Kč měsíčně,za vyznamenání na konci školního roku
jednorázově 2 500 Kč

-

ve 3. ročníku získá: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání při závěrečných zkouškách
jednorázově 5 000 Kč

-

ve 4.ročníku získá: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání u maturitní zkoušky
jednorázově 5 000 Kč

Žáci vybraných oborů tak mohou získat za 3 roky studia 12 000 Kč, při vyznamenání až
21 000 Kč.
Zapojení středních škol do programu
1. Program je určen pro střední školy zřizované Ústeckým krajem (dále školy). O zařazení
do programu může požádat střední škola, která nabízí výše uvedené obory vzdělání a ve
školním roce 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012 v tomto oboru otevřela v prvním ročníku
alespoň jednu skupinu pro výuku odborného výcviku.
2. Školy podávají podepsanou žádost na schváleném formuláři zveřejněném na
internetových stránkách Ústeckého kraje v termínu do 14.10.2011 odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, a to v písemné podobě a
samostatně v řádně označené obálce.
Poskytnutí finančních prostředků účastníkům programu
1. Finanční prostředky budou krajem školám poskytnuty jako navýšení příspěvku
provozních výdajů.
2. Kontrolním podkladem pro poskytnutí finančních prostředků je vždy výkonový výkaz
regionálního školství (zahajovací výkaz).
3. Vyúčtování finančních prostředků školy provedou do 31. srpna 2012. Vyúčtování bude
rozděleno na jednotlivá období a bude obsahovat seznam žáků, kteří měli nárok na
vyplacení příspěvku, místo jejich trvalého bydliště, výši vyplaceného příspěvku a výši
nevyplaceného příspěvku s odůvodněním.
4. Nevyužité finanční prostředky za období září - prosinec 2011 vrátí školy na účet
poskytovatele do 15. ledna 2012. Nevyužité finanční prostředky za období leden - březen
2012 a duben - červen 2012 vrátí školy do 30. září 2012 zároveň.
5. Výše finančních prostředků určených k vyplácení příspěvku se stanoví na školní rok (10
měsíců).
6. Na poskytnutí finančních prostředků nevzniká středním školám zapojením do programu
právní nárok. Žákům vzniká nárok na příspěvek vůči své střední škole pouze po splnění

2

Příloha č. 26 k usnesení č. 39/24Z/2011
podmínek na poskytnutí příspěvku, do jeho výše a pouze v rámci škole programem
poskytnutých finančních prostředků.
Vznik nároku žáka na stipendijní příspěvek
1. Žák se vzdělává v denní formě studia ve vybraných oborech a má trvalé bydliště na území
Ústeckého kraje.
2. Žák nemá v příslušném období školního roku neomluvenou absenci. Omlouvání absence
musí být v souladu s § 67 odst. 1 a 3 školského zákona.
3. Podmínkou pro vyplacení příspěvku v měsíci březnu a červnu je, že žák je klasifikován
z chování stupněm velmi dobrý.
4. Podmínkou pro vyplacení částky v měsíci prosinci, březnu a červnu je, že žáku nebude
v daném období uděleno výchovné opatření důtka ředitele školy, resp. podmíněné
vyloučení ze studia.
5. Podmínkou pro vyplacení částky v měsíci červnu je, že žák úspěšně ukončil příslušný
ročník studia.
6. Nárok na přiznání stipendijního příspěvku zaniká přerušením studia.
7. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech podmínek na příspěvek
nárok počínaje obdobím následujícím po dni přestupu.
8. V případě, že žák opakuje ročník a žádný příspěvek v předchozím ročníku neobdržel, má
na něj při dodržení všech podmínek nárok.
9. V případě, že žák přeruší studium, nárok na příspěvek mu zaniká počínaje měsícem
následujícím po měsíci, v němž studium přerušil. Po dobu přerušení studia nemá nárok na
vyplacení příspěvku.
10. V případě změny místa trvalého bydliště žáka, která má vliv na získání stipendia, projeví
se tato změna až v období následujícím.
11. V případě dlouhodobé absence žáka (více než 50% z daného období), jeho nárok na
vyplacení příspěvku v tomto období zaniká.
12. Pokud dojde k navýšení počtu žáků, kteří mají na příspěvek nárok (např. z důvodu
přestupu z jiné školy) oproti počtu žáků uvedeným na žádosti školy o stipendium, musí
škola neprodleně písemně zažádat o navýšení příspěvku.
13. Případy hodné zvláštního zřetele budou řešeny ve spolupráci ředitele školy a odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
14. Nárok na stipendium vzniká žákovi, který řádně absolvuje minimálně tři po sobě
následující úplné měsíce školní docházky (například září, říjen listopad).

Způsob vyplácení příspěvku žákům školou
1. Vyplácení příspěvku bude prováděno pravidelně vždy na konci měsíců prosinec (za
období září – prosinec), březen (za období leden – březen) a červen (za období duben –
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červen). Pokud v těchto měsících nebude příspěvek žákům ze závažných důvodů
vyplacen, musí být vyplacen v náhradním termínu, nejpozději však do 15. července 2012.
2. Vyplacení každé části příspěvku bude potvrzeno žákem na podpisovém listu. Podpisový
list obsahuje: jméno, příjmení, obor vzdělání, datum narození, adresu trvalého bydliště,
částku vyplaceného příspěvku, podpis a datum převzetí.
3. Škola zpracuje vnitřní směrnici, kterou stanoví bližší pravidla a podmínky vyplácení
stipendií dle svých individuálních specifik v souvislosti s organizačním a školním řádem a
zároveň v souladu s pravidly výše uvedeného motivačního programu, a to nejpozději do
prvního termínu vyplácení stipendia.
4. Příspěvek střední škola nevyplatí za období hlavních prázdnin a ani po dobu přerušení
studia žákem.
5. Součástí evidence je i transparentní přehled o absenci žáků.
6. Příspěvek za vyznamenání bude vyplácen zpětně, vždy v prvním výplatním termínu
v následujícím školním roce, včetně příspěvků pro absolventy, kteří složili závěrečné a
maturitní zkoušky v řádném termínu a s vyznamenáním.
7. V případě, že žák mající nárok na vyplacení příspěvku, si příspěvek do 15. července 2012
nevybere, nárok mu zaniká a výše jeho nevybraného příspěvku bude vrácena s ostatními
nevyčerpanými finančními prostředky na účet poskytovatele do 30. září 2012.
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I. Identifikace projektu

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji

Název programu:

Předmět podpory:

Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání

Datum zahájení:

1.9.2011

Datum ukončení:

30.6.2012

II. Žadatel
Název subjektu:
Právní forma:

Plátce DPH:

IČ:

DIČ:

Sídlo :

Bankovní spojení:

Statutární zástupce:

Zodpovědná osoba:

Ulice:

PSČ:

Obec:

Okres:

ano

ne

Chomutov

Banka:
Číslo účtu:

Kód banky:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Mobil:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Mobil:

III. Celkové náklady projektu a požadovaná dotace
Počet žáků k 30.9.2011
Kód oboru / RVP

Forma studia

Název oboru / RVP

I.ročník

II. ročník

III.ročník

IV. ročník

Příspěvek celkem

33-59-H/001 / 33-59-H/01

denní

Čalouník

0

0

0

0

36-52-H/001 / 36-52-H/01

denní

Instalatér

0

0

0

0

36-55-H/001

denní

Klempíř - stavební výroba

0

0

0

0

36-67-H/004 / 36-67-H/01

denní

Obkladač / Zedník

0

0

0

0

36-69-H/001 / 36-69-H/01

denní

Pokrývač

0

0

0

0

36-64-H/001 / 36-64-H/01

denní

Tesař

0

0

0

0

29-56-H/001 / 29-56-H/01

denní

Řezník - uzenář

0

0

0

0

23-51-H/001 / 23-51-H/01

denní

Zámečník / Strojní mechanik

0

0

0

0

36-67-H/001 / 36-67-H/01

denní

Zedník

0

0

0

0

28-44-M/001 / 28-44-M/01

denní

Aplikovaná chemie

0

0

0

0
0

Celkem
Počet vyznamenaných k 30.6.2011
Název oboru

I. ročník

Závěrečné
zkoušky

Kód oboru

Forma studia

II. ročník

Maturity

Příspěvek celkem

33-59-H/001 / 33-59-H/01

denní

Čalouník

0

0

0

36-52-H/001 / 36-52-H/01

denní

Instalatér

0

0

0

36-55-H/001

denní

Klempíř - stavební výroba

0

0

0

36-67-H/004 / 36-67-H/01

denní

Obkladač / Zedník

0

0

0

36-69-H/001 / 36-69-H/01

denní

Pokrývač

0

0

0

36-64-H/001 / 36-64-H/01

denní

Tesař

0

0

0

29-56-H/001 / 29-56-H/01

denní

Řezník - uzenář

0

0

0

23-51-H/001 / 23-51-H/01

denní

Zámečník / Strojní mechanik

0

0

0

36-67-H/001 / 36-67-H/01

denní

Zedník

0

0

0

28-44-M/001 / 28-44-M/01

denní

Aplikovaná chemie

0

0

0

Celkem

0

IV. Výše přispěvku na období září - prosinec 2011

0

V. Výše přispěvku na období leden - červen 2012

0

Ověřil podle SVV:

Datum předložení žádosti o příspěvek:

Jméno a příjmení
Podpis
Datum
Razítko a podpis statutárního zástupce

pozn.: vyplněnou žádost zašlete v písemné podobě na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

kontaktní osoba: Pavla Studenovská, tel.: 475 657 233, e-mail: studenovska.p@kr-ustecky.cz

Pʭíloha ʊ. 28 k usnesení ʊ. 42/24Z/2011

Příloha č. 29 k usnesení č. 43/24Z/2011

Dodatek č. … k Zakládací smlouvě
obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko o.p.s.
se sídlem Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa, PSČ 407 46, IČ 254 36 911, zapsané
v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl O, vložka 101

Níže uvedení zakladatelé:
Město Krásná Lípa
Adresa městského úřadu:
Masarykova 6
407 46 Krásná Lípa
IČO 00261459
zastoupené ………………………………………
Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem Pražská 52
407 46 Krásná Lípa
IČO 70565759
zastoupená ………………………………………
4. ZO ČSOP TILIA
se sídlem Kyjovská 15a
407 46 Krásná Lípa
IČO 44222360
zastoupená ………………………………………
se dohodli na dodatku k zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti s názvem České
Švýcarsko o.p.s. (dále jen „společnost“) se sídlem Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa,
PSČ 407 46, která vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností dnem 17. 10.
2001, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 101, takto:
1. Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
zastoupený hejtmankou kraje Janou Vaňhovou
přistupuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…/…., ze dne
……………… mezi zakladatele společnosti.
Ústecký kraj podpisem tohoto dodatku, zároveň přistupuje k Zakládací smlouvě
společnosti.
2. Ostatní ujednání Zakládací smlouvy společnosti zůstávají beze změn.

3. O uzavření tohoto dodatku k zakládací smlouvě bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města
Krásná Lípa usnesením č. …/…/… ze dne …………………
4. Tento dodatek k Zakládací smlouvě společnosti je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž po
jednom výtisku obdrží každý zakladatel, jeden výtisk bude založen v evidenci společnosti
a dva výtisky budou přiloženy k návrhu na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku
obecně prospěšných společností.

Datum: ………………….

Datum: ………………….

……………………………….……….
město Krásná Lípa

……….……………………………….
Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko

Datum: ………………….

……….……………………………….
4. ZO ŠOP TILIA

Datum: ………………….

……………………………….……….
Ústecký kraj
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Úplné znČní zakládací smlouvy

ýESKÉ ŠVÝCARSKO O.P.S.
schválené dne 16. 6. 2011
Preambule
Zakladatelé spoleþnosti vČdomi si spoleþné odpovČdnosti za region ýeské Švýcarsko rozhodli se
k založení obecnČ prospČšné spoleþnosti ýeské Švýcarsko s cílem podpoĜit udržitelný rozvoj tohoto
regionu a napomoci tak jeho rozvoji pĜi zachování jedineþných pĜírodních a kulturních hodnot.
ýl. I
Zakladatelé
Zakladateli spoleþnosti jsou:
1) MČsto Krásná Lípa
Adresa mČstského úĜadu:
Masarykova 6
407 46 Krásná Lípa
Iý 00261459
zastoupené starostou Ing. ZbyĖkem Linhartem
2) ýeská republika - Správa Národního parku ýeské Švýcarsko
se sídlem Pražská 52
407 46 Krásná Lípa
Iý 70565759
zastoupená Ĝeditelem Ing. Pavlem Bendou, Ph.D.
3) 4. ZO ýSOP TILIA
se sídlem Kyjovská 15a
407 46 Krásná Lípa
Iý 44222360
zastoupená pĜedsedou PaedDr. Janem Eichlerem
ýl. II
Název a sídlo spoleþnosti
Název spoleþnosti zní: „ýeské Švýcarsko o.p.s.“
Sídlem spoleþnosti je KĜinické námČstí 1161/10, Krásná Lípa, PSý 407 46
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ýl. III
Doba trvání spoleþnosti
Spoleþnost se zakládá na dobu neurþitou.
ýl. IV
Druh obecnČ prospČšných služeb
Spoleþnost bude zajišĢovat tyto služby:
•
•
•
•
•
•
•

Informaþní podpora rozhodování v oblasti životního prostĜedí a regionálního rozvoje
Péþe o pĜírodní a životní prostĜedí, ochrana pĜírodního a kulturního dČdictví regionu
VzdČlávání a osvČta
Identifikace a podpora projektĤ, zejména v oblasti životního prostĜedí a udržitelného regionálního
rozvoje
Podpora zahraniþní spolupráce, zejména v oblasti životního prostĜedí, šetrné turistiky, vzdČlávání
a regionálního rozvoje
Podpora šetrné turistiky vþetnČ realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických
informací a návazných návštČvnických služeb
Pozitivní prezentace regionu vþetnČ výstavní, veletržní a publikaþní þinnosti

DoplĖkové služby
•
•

reklamní þinnost a marketing
hostinská þinnost

ýl. V
Podmínky poskytování služeb
Služby jsou poskytovány na základČ smluvního ujednání tuzemským i zahraniþním fyzickým i
právnickým osobám.
ýl. VI.
Je vylouþen pĜechod práv a povinností zakladatele na jinou osobu.
ýl. VI A
Správní rada
1. Správní rada má devČt þlenĤ, které jmenují zakladatelé souhlasným projevem vĤle.
V pracovnČprávním vztahu ke spoleþnosti mĤže být nejvýše jedna tĜetina þlenĤ správní rady.
2. Funkþní období þlena správní rady je tĜíleté.
3. ýlenové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péþí Ĝádného hospodáĜe a zachovávat
mlþenlivost o dĤvČrných informacích a skuteþnostech, jejichž prozrazení by mohlo zpĤsobit
spoleþnosti škodu. V pĜípadČ pochybnosti, zda þlen správní rady jednal s péþí Ĝádného hospodáĜe,

str. 2

PĜíloha þ. 30 k usnesení þ. 43/24Z/2011
Pozn.: ZveĜejnČna je upravená verze dokumentu z dĤvodu dodržení pĜimČĜenosti rozsahu
zveĜejĖovaných osobních údajĤ podle zákona þ. 101/2000 Sb., o ochranČ osobních údajĤ v
platném znČní
musí tento þlen správní rady prokázat, že s péþí Ĝádného hospodáĜe jednal. Ti þlenové správní
rady, kteĜí spoleþným jednáním zpĤsobili spoleþnosti porušením povinností pĜi výkonu funkce
škodu, odpovídají za tuto škodu spoleþnČ a nerozdílnČ. Ujednání mezi þlenem správní rady a
spoleþností vyluþující nebo omezující odpovČdnost þlena správní rady za škodu je neplatné.
4. ýlenství ve správní radČ zaniká:
• uplynutím funkþního období
• úmrtím
• odstoupením
• odvoláním
Zakladatelé odvolají þlena správní rady, pĜestane-li tento þlen splĖovat podmínky pro þlenství ve
správní radČ, tj. pokud byl pravomocnČ odsouzen pro úmyslný trestný þin nebo porušil-li
závažným zpĤsobem nebo opakovanČ z.þ. 248/1995 Sb. o obecnČ prospČšných spoleþnostech,
zakládací listinu nebo statut spoleþnosti.
Zakladatelé odvolají þlena správní rady do jednoho mČsíce ode dne, kdy se o dĤvodu odvolání
dozvČdČli, nejpozdČji však do šesti mČsícĤ ode dne, kdy tento dĤvod nastal. Neodvolají-li
zakladatelé þlena správní rady ve stanovené lhĤtČ, odvolá þlena správní rady soud na návrh þlena
správní rady nebo na návrh dozorþí rady nebo osoby, která osvČdþí právní zájem.
Na uvolnČná místa þlenĤ správní rady (nezávisle na tom, jakým zpĤsobem þlenství ve správní
radČ skonþilo) jsou nejpozdČji do 60 dnĤ jmenování noví þlenové.
Po marném uplynutí této lhĤty jmenuje nové þleny správní rady na návrh þlena správní rady
nebo na návrh dozorþí rady nebo osoby, která osvČdþí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
5. ýleny správní rady jsou:
RNDr. Libor Ambrozek, r.þ. 660802/1233, bytem Urbanova 35, 697 01 Kyjov
Jan KoláĜ, r.þ. 690730/2919, bytem Bezruþova 599/4, 407 46 Krásná Lípa
Ing. Pavel Benda, r.þ. 671218/1091, bytem Kladenská 315/13, 405 02 DČþín
Ing. Vladislav Raška, r.þ. 610130/1327, bytem Hluboká 1195/11, DČþín 2, 405 01
Ing. Petr Jakubec, r.þ. 570806, bytem Polní 2164 407 47 Varnsdorf
PaedDr. Jan Eichler, r.þ. 601105/0265, bytem Ladova 2532/2, 400 12 Ústí nad Labem
Alexey Krenke, r.þ. 710618/9959, bytem, 407 21 Kunratice – Studený þ.p.44
Jana VaĖhová, r.þ. 555101/1950, bytem Kamenný Vrch 5567, 430 02 Chomutov
6. Žádný þlen nesmí být ve funkci déle než dvČ po sobČ jdoucí funkþní období. Po šestiletém þlenství
ve správní radČ mĤže být stejná osoba opČt jejím þlenem nejdĜíve po uplynutí jednoho roku.
7. ýlenové správní rady volí a odvolávají pĜedsedu z Ĝad svých þlenĤ. PĜedseda svolává a Ĝídí
zasedání správní rady a stanoví þas konání a program zasedání.
8. ěádné zasedání správní rady se koná minimálnČ dvakrát roþnČ.
9. MimoĜádné zasedání správní rady je povinen svolat pĜedseda správní rady do jednoho mČsíce po
obdržení písemné výzvy kteréhokoliv z þlenĤ správní rady nebo kteréhokoliv zakladatele. Tato
výzva musí obsahovat zdĤvodnČní požadavku na svolání mimoĜádného zasedání správní rady
vþetnČ uvedení záležitosti, která má být projednána.
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10. Správní rada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání pĜítomna nadpoloviþní vČtšina jejích
þlenĤ.
PĜi rozhodování je hlasovací právo þlenĤ správní rady rovné. K pĜijmutí usnesení je nutný souhlas
nadpoloviþní vČtšiny pĜítomných þlenĤ správní rady. PĜi rovnosti hlasĤ rozhoduje hlas pĜedsedy
správní rady.
11. Každý zakladatel má právo zúþastnit se jednání správní rady bez práva hlasovat. Požádá-li
zakladatel o slovo, musí mu být udČleno.
12. Vždy tĜi þlenové správní rady jsou jmenováni zakladateli projevem jejich shodné vĤle na základČ
návrhu každého ze zakladatelĤ o.p.s.
13. Správní rada vydává pĜedchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým spoleþnost:
- nabývá, zcizuje nebo zatČžuje nemovitou vČc
- nabývá nebo zcizuje movitou vČc, zĜizuje vČcné bĜemeno nebo pĜedkupní právo
u movité vČci, jejíž cena je vyšší než hodnota veĜejné zakázky malého rozsahu podle zákona þ.
137/2006 Sb.
- nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo prĤmyslová práva
- zakládá jinou právnickou osobu a vkládá penČžitý nebo nepenČžitý majetek do této právnické
osoby
Správní rada nevydá pĜedchozí souhlas ke shora uvedenému právnímu úkonu, jestliže by jím bylo
ohroženo plnČní úkolĤ spoleþnosti nebo jestliže odporuje znČní této zakládací smlouvy.
Vydání pĜedchozího souhlasu ke shora uvedeným právním úkonĤm je správní rada povinna
oznámit do 7 dnĤ ode dne jeho vydání Ĝediteli a dozorþí radČ. Ve stejné lhĤtČ je povinna tuto
skuteþnost oznámit zakladatelĤm ýR – Správa Národního parku ýeské Švýcarsko a MČstu Krásná
Lípa.
Právní úkony uvedené v tomto þlánku jsou bez pĜedchozího souhlasu správní rady za neplatné.
Tyto úkony se však považují za platné, pokud se nČkterý ze zakladatelĤ, správní rada nebo ten,
kdo je takovým úkonem dotþen, neplatnosti právního úkonu nedovolá.
14. Správní rada schvaluje:
•

rozpoþet spoleþnosti

•

Ĝádnou a mimoĜádnou úþetní závČrku a výroþní zprávu spoleþnosti

•

pĜedmČt doplĖkových þinností

15. Správní rada rozhoduje o:
•

zrušení spoleþnosti

16. Správní rada mĤže vydat statut spoleþnosti, který upravuje podrobnosti její þinnosti,
správní rada schvaluje zmČnu statutu spoleþnosti, byl-li vydán.
VI. B
Dozorþí rada
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Pozn.: ZveĜejnČna je upravená verze dokumentu z dĤvodu dodržení pĜimČĜenosti rozsahu
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platném znČní
1. Dozorþí rada je kontrolním orgánem spoleþnosti.
2. Dozorþí rada má tĜi þleny, které jmenují zakladatelé souhlasným projevem vĤle.
3. Funkþní období þlena dozorþí rady je tĜíleté. Funkci þlena dozorþí rady nelze zastávat
déle než dvČ po sobČ jdoucí funkþní období.
4. ýlenství v dozorþí radČ zaniká obdobnČ z dĤvodĤ a postupem uvedeným v þlánku VI. A
odst. 4. této zakládací smlouvy.
5. ýleny dozorþí rady jsou:
Ing. Miroslav Dobner, r.þ. 710319/2833, Pasteurova 1765/16,400 01 Ústí nad Labem, Ústí nad
Labem - centrum
RNDr. Ivana Preyová, r.þ. 635119/1825, DvoĜákova 42/10, 407 46 Krásná Lípa
6. ýlenové dozorþí rady volí a odvolávají ze svého stĜedu pĜedsedu, který svolává a Ĝídí jednání
dozorþí rady.
7. PĜi rozhodování je hlasovací právo þlenĤ dozorþí rady rovné. PĜi rovnosti hlasĤ však rozhoduje
hlas pĜedsedy dozorþí rady.
8. Dozorþí rada je usnášeníschopná, pokud jsou na jejím jednání pĜítomni alespoĖ dva její þlenové.
Dozorþí rada pĜijímá rozhodnutí souhlasným projevem vĤle nejménČ dvou jejich þlenĤ.
9. Dozorþí rada
• pĜezkoumává Ĝádnou a mimoĜádnou úþetní závČrku a výroþní zprávu spoleþnosti
• podává jedenkrát roþnČ Ĝediteli a správní radČ zprávu o výsledcích své kontrolní þinnosti
• dohlíží na to, že spoleþnost vyvíjí þinnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou a je
povinna upozornit Ĝeditele a správní radu na porušení zákonĤ, zakládací smlouvy þi statutu
nebo na nehospodárné postupy a na pĜípadné další nedostatky v þinnosti spoleþnosti a je
oprávnČna stanovit Ĝediteli nebo správní radČ lhĤtu ke zjednání nápravy; není-li náprava
zjednána, neprodlenČ informuje o zjištČných nedostatcích zakladatele
• je oprávnČna svolat mimoĜádné zasedání správní rady, pokud to vyžadují zájmy spoleþnosti
• je oprávnČna nahlížet do úþetních knih a jiných dokladĤ spoleþnosti a kontrolovat tam
obsažené údaje
10. ýlenové dozorþí rady mají právo úþastnit se jednání správní rady a musí jim být
udČleno slovo, pokud o to požádají.
11. ýlenové dozorþí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péþí Ĝádného hospodáĜe a zachovávat
mlþenlivost o dĤvČrných informacích a skuteþnostech, jejichž prozrazení by mohlo zpĤsobit
spoleþnosti škodu. V pĜípadČ pochybnosti, zda þlen dozorþí rady jednal s péþí Ĝádného hospodáĜe,
musí tento þlen dozorþí rady prokázat, že s péþí Ĝádného hospodáĜe jednal. Ti þlenové dozorþí
rady, kteĜí spoleþným jednáním zpĤsobili spoleþnosti porušením povinností pĜi výkonu funkce
škodu, odpovídají za tuto škodu spoleþnČ a nerozdílnČ. Ujednání mezi þlenem dozorþí rady a
spoleþností vyluþující nebo omezující odpovČdnost þlena dozorþí rady za škodu, je neplatné.
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zveĜejĖovaných osobních údajĤ podle zákona þ. 101/2000 Sb., o ochranČ osobních údajĤ v
platném znČní

ýl. VII
ěeditel spoleþnosti
1. ěeditelem spoleþnosti je: Radim BurkoĖ, r.þ. 681008/1575, bytem Mánesova 28, 407 46 Krásná
Lípa.
2. ěeditel je statutárním orgánem spoleþnosti, Ĝídí þinnost spoleþnosti a jedná jejím jménem.
3. ěeditele spoleþnosti jmenuje a odvolává správní rada a urþuje výši jeho odmČny.
4. ěeditel nemĤže být þlenem správní rady ani dozorþí rady, je však oprávnČn se zúþastnit jednání
správní rady a dozorþí rady s hlasem poradním.
5. ěeditel vykonává funkci ve smluvním pomČru. ěeditel je povinen vykonávat svou funkci s péþí
Ĝádného hospodáĜe a zachovávat mlþenlivost o dĤvČrných informacích a skuteþnostech, jejichž
prozrazení by mohlo zpĤsobit spoleþnosti škodu. V pĜípadČ pochybnosti, zda Ĝeditel jednal s péþí
Ĝádného hospodáĜe, musí Ĝeditel prokázat, že s péþí Ĝádného hospodáĜe jednal. Ujednání mezi
Ĝeditelem a spoleþností vyluþující nebo omezující odpovČdnost Ĝeditele za škodu, je neplatné.
6. Úkony týkající se vztahu Ĝeditele ke spoleþnosti þiní správní rada.
ýl. VIII
Úþetnictví a výroþní zpráva
1. Spoleþnost je povinna vést úþetnictví a zpracovávat výroþní zprávu postupem a v souladu s § 19
až 21 z.þ. 248/1995 Sb. o obecnČ prospČšných spoleþnostech.
2. Spoleþnost sestavuje a zveĜejĖuje výroþní zprávu o své þinnosti a hospodaĜení v dobČ stanovené
správní radou, ale nejpozdČji šest mČsícĤ od skonþení sledovaného období, kterým je kalendáĜní
rok. První zprávu zveĜejní nejpozdČji 18 mČsícĤ po vzniku spoleþnosti.
3. Každý ze þlenĤ správní rady, dozorþí rady, Ĝeditel a každý zakladatel obdrží výroþní zprávu
v jednom kompletním výtisku.
4. Výroþní zprávy budou k dispozici veĜejnosti v sídle spoleþnosti v úĜedních hodinách spoleþnosti.
ýl. IX
Zrušení, likvidace a zánik spoleþnosti
Postup pĜi zrušení, likvidaci a zániku spoleþnosti je dán § 7 až 9 z. þ. 248/1995 Sb.
ýl. X
ZávČreþná ustanovení
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1. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona þ. 248/1995 Sb. zakladatelé tímto zmocĖují jednoho z nich, a
to 4. ZO ýSOP TILIA, k jednání za spoleþnost až do jejího vzniku ve všech záležitostech
souvisejících s jejím vznikem, pĜedevším k podání návrhu na zápis spoleþnosti do rejstĜíku
obecnČ prospČšných spoleþností.
2. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, Ĝídí se právní vztahy spoleþnosti zákonem þ. 248/1995
Sb., o obecnČ prospČšných spoleþnostech a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ.
3. ZmČnu této zakládací smlouvy schvalují zakladatelé souhlasným projevem vĤle.
4. Tato zakládací smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu všemi zakladateli.
V Krásné LípČ dne 16. 6. 2011

_______________________________
MČsto Krásná Lípa
Ing. ZbynČk Linhart
starosta

_________________________________
ýR-Správa Národního parku ýeské Švýcarsko
Ing. Pavel Benda, Ph.D.
Ĝeditel

_______________________________
4. ZO ýSOP TILIA
PaedDr. Jan Eichler
pĜedseda
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Příloha č. 31 k usnesení č. 44/24Z/2011

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

1388/2009

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DARU
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 525
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156 (Ústecký kraj není plátcem DPH)
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Dárce“)
a
Obdarovaný
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Sídlo:
Křižíkova 4-6, 186 50 Praha 8
Zastoupený:
RNDr. Jiřím Zdobnickým, jednatelem a ředitelem
Kontaktní osoba: Mgr. Bohumír Bartušek
E-mail/telefon: bartusek@svt.cz / 224 894 419, 224 894 423
IČ:
458 05 202
DIČ:
CZ 458 05 202
Bank. spojení: ČSOB a.s., Na příkopě 14, Praha 1; číslo účtu: 576658913/0300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
11856
(dále jen „Obdarovaný“, Dárce a Obdarovaný společně dále jen „Smluvní strany“ nebo
každý jednotlivě též „Smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí daru ze dne 17.8.2009
(dále jen „Dodatek č. 1):
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Mezi Dárcem a Obdarovaným byla dne 17.8.2009 uzavřena smlouva o poskytnutí
daru (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě byl Obdarovanému poskytnut dar v

celkové výši 550.000,- Kč (slovy: pětsetpadesáttisíc korun českých) bez DPH,
odpovídající částce 654.500,- Kč (slovy: šestsetpadesátčtyřitisícpětset korun
českých) včetně DPH. Poskytnutí výše uvedeného daru je účelově vázáno na
plnění Projektu spočívajícího v (i) provozování clearingového centra IDS
Ústeckého kraje v období od 1.7.2009 do 30.6.2011 a (ii) v koordinaci přípravy
pilotního projektu dle specifikace uvedené v čl. II přílohy č. 1 Smlouvy;
(B)

Na část Projektu uvedenou v písm. (A) preambule tohoto Dodatku č. 1 pod bodem
(i) výše bylo Obdarovaným v období od 1.7.2009 do 30.6.2011 z daru
poskytnutého dle Smlouvy čerpáno celkem
480.000,Kč (slovy:
čtyřistaosmdesáttisíc korun českých) bez DPH;

(C)

Na část Projektu uvedenou v písm. (A) preambule tohoto Dodatku č. 1 pod bodem
(ii) nebyly Obdarovaným z daru poskytnutého dle Smlouvy čerpány žádné finanční
prostředky;

(D)

Z daru poskytnutého dle Smlouvy tak nebylo s ohledem na skutečnosti uvedené
výše v písm. (B) a (C) preambule tohoto Dodatku č. 1 vyčerpáno celkem 70.000,Kč (slovy: sedmdesáttisíc korun českých) bez DPH. Obdarovaný je dle čl. III odst.
1 písm. f. a g. Smlouvy povinen vrátit tuto nevyčerpanou část daru zpět Dárci;

(E)

Dárce má zájem na provozu clearingového centra IDS Ústeckého kraje i po
30.6.2011 a je připraven nevyčerpanou část daru Obdarovanému dle Smlouvy
poskytnout jako příspěvek Dárce na zajištění provozu clearingového centra IDS
Ústeckého kraje ze strany Obdarovaného v období od 1.7.2011 do 31.8.2012; a

(F)

Vzhledem ke skutečnosti, že dle dohody Dárce, Obdarovaného a dopravců
využívajících služeb clearingového centra IDS Ústeckého kraje bude provoz
clearingového centra IDS Ústeckého kraje v období od 1.7.2011 do 31.8. 2012
částečně hrazen též z příspěvků jednotlivých dopravců zapojených do IDS
Ústeckého kraje, bude celkový měsíční příspěvek Dárce na provoz clearingového
centra IDS Ústeckého kraje v období od 1.7.2011 do 31.8. 2012 činit maximálně
5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) bez DPH. Celková výše příspěvku Dárce
na provoz clearingového centra IDS Ústeckého kraje v období od 1.7.2011 do
31.8.2012 tak nepřesáhne částku 70.000,- Kč (slovy: sedmdesáttisíc korun
českých) bez DPH, která odpovídá nevyčerpané části daru poskytnutého Dárcem
na základě Smlouvy Obdarovanému,
SMLUVNÍ STRANY SE TÍMTO DOHODLY na následujícím znění Dodatku č. 1.

I.
Změny Smlouvy
1. V článku I. bodu 1. Smlouvy se bez náhrady vypouští slova „a koordinace spuštění
plnohodnotné tarifní integrace IDS“.
2. Článek II. bod 1. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
„Celková výše daru, kterou je dárce obdarovanému povinen podle této smlouvy
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poskytnout je uvedena v čl. I. smlouvy. Celkové uznatelné náklady Projektu činí
654.500,- Kč (slovy: šestsetpadesátčtyřitisícpětset korun českých) včetně DPH.
Maximální částka, která může být z daru čerpána na skutečné uznatelné náklady
Projektu vynaložené obdarovaným v období od 1.7.2011 do 31.8.2012, činí měsíčně
5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) bez DPH.“
3. Článek II. bod 2. Smlouvy se bez náhrady vypouští.
4. V článku III. bod 1. písm. c) Smlouvy se datum „nejpozději do 31.7.2011“ mění na
„nejpozději do 30.9.2012“.
5. V článku V. bodu 8. Smlouvy se z názvu přílohy č. 1 bez náhrady vypouští slova „a
koordinace spuštění plnohodnotné tarifní integrace IDS“.
6. Z názvu přílohy č. 1 Smlouvy se bez náhrady vypouští slova „a koordinace spuštění
plnohodnotné tarifní integrace IDS“.
7. Článek I. odst. 2 přílohy č. 1 Smlouvy znějící „Na základě studie dřívějšího projektu a
jeho projednání bude pokračovat provoz clearingového centra mezi shora uvedenými
dopravci v období od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2011.“ se nahrazuje následujícím zněním:
„Na základě studie dřívějšího projektu a jeho projednání bude pokračovat provoz
clearingového centra mezi shora uvedenými dopravci. Obdarovaný je povinen zajistit
provoz clearingového centra v období od 1.7.2009 do 31.8.2012.“
8. Článek II přílohy č. 1 Smlouvy se bez náhrady vypouští.
9. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy zůstávají platná a účinná v maximálním možném
rozsahu, ve kterém neodporují ustanovením tohoto Dodatku č. 1 a jeho preambuli.

II.
Závěrečná ustanovení
1. Obdarovaný souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firmy), adresy, názvu
Projektu a výše poskytnutého daru a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného
informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany se tímto dohodli, že Dárce je
dle svého volného uvážení oprávněn tento Dodatek č. 1 zpřístupnit třetím stranám anebo
zveřejnit.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Dárce potvrzuje, že o uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. …/…./…… ze dne [bude doplněno].
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma
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Smluvními stranami.

V Ústí nad Labem dne ………2011

V [bude doplněno] dne ……...2011

……………………………………..
Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

……………………………………..
RNDr. Jiří Zdobnický
jednatel a ředitel

(Dárce)

(Obdarovaný)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Kupní smlouva
uzavřená dle ustanovení § 588 a násl.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
Číslo prodávajícího:
Číslo kupujícího:

Smluvní strany
Prodávající:
Steinitz, s.r.o.
se sídlem
zastoupená
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Praha 8, Troja, Trojská 123/115, PSČ 182 00
Martinem Kudrnou, jednatelem společnosti
274 23 859
CZ27423859
ČSOB, a.s.
číslo účtu : 243101148/0300

telefon
:
Zástupce pro věcná jednání : Martin Kudrna
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 110792
(dále jen „prodávající“)
a
Kupující:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 4177022/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 407
e-mail
: simak.j@kr-ustecky.cz
(dále jen „kupující“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ

SMLOUVU

1

Příloha č. 45 k usnesení č. 129/24Z/2011

I.
Předmět koupě
1. Prodávající je na základě Smlouvy kupní ze dne 21.06.2006 s vkladem práv do katastru
nemovitostí pod č.j. V-3230/2006-503, Smlouvy kupní ze dne 05.02.2007 s vkladem práv
do katastru nemovitostí pod č.j. V-691/2007-503 a Souhlasného prohlášení o odstoupení
od smlouvy ze dne 27.02.2008 zápisem práv do katastru nemovitostí pod č.j. Z5182/2008-503 vše u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Chomutov, výlučným vlastníkem těchto nemovitostí:
-

pozemek: parc.č. 4695/26 o výměře 69258 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,

-

pozemek: parc.č. 4695/31o výměře 32123 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,

-

pozemek : parc.č. 4696/4 o výměře 1107 m2,druh pozemku : ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace

vše v obci Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 904 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro prodávajícího – uvedený list
vlastnictví tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4480-7135/2009 byla z pozemku p. p. č.
4695/26 oddělena část: p.p.č. 4695/55 o výměře 6226 m2 a z pozemku p.č. 4695/31
oddělena část: p.p.č. 4695/57 o výměře 5946 m2 v k.ú. Chomutov I. Citovaný
geometrický plán tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
Předmětem koupě dle této kupní smlouvy jsou:
- pozemek p.č. 4696/4 o výměře 1107 m2, nově vzniklý pozemek p.č. 4695/55 o
výměře 6226 m2 a nově vzniklý pozemek p.č. 4695/57 o výměře 5946 m2 vše v k.ú.
Chomutov I (dále jako „předmět koupě“).
3. Předmět koupě je dotčen projektem „Přeložka silnice III/00732-Chomutov“ a bude
kupujícím předán k hospodaření příspěvkové organizaci: Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837.

II.
Projev vůle
Prodávající prodává kupujícímu touto kupní smlouvou do jeho výlučného vlastnictví
předmět koupě – nemovitosti popsané v čl. I. bod 2. této smlouvy se vším právním i
faktickým příslušenstvím i součástmi, tak jak stojí a leží, za dohodnutou kupní cenu a
kupující prohlašuje, že předmět koupě – nemovitosti popsané v čl. I. bod 2. této kupní
smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím i součástmi, tak, jak stojí a leží, za
dohodnutou kupní cenu od prodávajícího do svého výlučného vlastnictví kupuje.

III.
Kupní cena, platební podmínky
1. Smluvní strany si za převod nemovitostí, které jsou předmětem převodu, sjednávají kupní
cenu ve výši 3.800.000,-Kč (slovy: Třimilionyosmsettisíckorunčeských).
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2. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostně na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této
smlouvy, a to: 243101148/0300, pod VS 461, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu této
kupní smlouvy.

IV.
Prohlášení smluvních stran
1. Prodávající prohlašuje, že seznámil kupujícího se stavem převáděných nemovitostí a že na
převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva, ani
jiné právní vady. Dále prodávající prohlašuje, že je oprávněn nakládat s nemovitostmi,
které jsou předmětem koupě a taktéž prohlašuje, že jeho smluvní volnost není nijak
omezena.
2. Prodávající prohlašuje, že mu v minulosti nebyla poskytnuta náhrada v rámci
majetkoprávního vypořádání k předmětu koupě.
3. Kupující prohlašuje, že si převáděné nemovitosti řádně prohlédl, že je mu jejich právní i
faktický stav dobře znám a že nabývá tyto nemovitosti ve stavu, v jakém se ke dni
převodu nacházejí; a to jak stojí a leží.

V.
Platnost a účinnost smlouvy
1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou
smluvní strany svými projevy vůle vázány.
2. Smluvní strany si dále sjednávají rozvazující podmínku pro případ odmítnutí povolení
vkladu vlastnického práva katastrálním úřadem tak, že právní mocí tohoto rozhodnutí
zaniká platnost a účinnost této kupní smlouvy a účastníci si bez zbytečného odkladu vrátí
poskytnutá plnění a ponesou si své náklady.
VI.
Nabytí vlastnictví
1. Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě vkladem do katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.
2. Na základě této smlouvy lze provést vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Náklady na provedení vkladu práva do katastru nemovitostí se zavazuje uhradit kupující.
Prodávající podpisem této kupní smlouvy výslovně zmocňuje kupujícího k podání návrhu
na povolení vkladu práva na příslušný katastrální úřad.
3. Na základě této kupní smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Ústecký kraj Katastrální
pracoviště Chomutov zápis změny vlastnického práva k předmětu koupě podle této kupní
smlouvy.
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VII.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že kupující má ode dne účinnosti této kupní smlouvy
právo vstupu a užívání předmětu koupě.
2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího dnem účinnosti této kupní
smlouvy.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že podle územního plánu města Chomutov platného ke
dni uzavření této smlouvy jsou pozemky parc. č. 4695/26 a parc. č. 4695/31, vše k. ú.
Chomutov I, určeny k výstavbě rodinných domů a příslušné infrastruktury (dále jen
„výstavba 115 rodinných domů na shora uvedených pozemcích“). Smluvní strany berou
na vědomí, že v souvislosti se stavbou „Přeložka silnice III/00732-Chomutov“ je
zapotřebí vyřešit dopravní obslužnost pro plánovanou výstavbu 115 rodinných domů na
uvedených pozemcích, k čemuž se kupující zavazuje v rámci této kupní smlouvy.
Kupující se dále zavazuje vybudovat na své náklady v místech určených územním plánem
pro výstavbu 115 rodinných domů na shora uvedených pozemcích, v úseku dle
požadavku Magistrátu města Chomutova odpovídající protihlukové bariéry; a to za
předpokladu, že tento požadavek bude uveden v rámci příslušné hlukové studie stavby
„Přeložka silnice III/00732-Chomutov“ v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Kupující se dále zavazuje, že v souvislosti s výstavbou 115 rodinných domů na shora
uvedených pozemcích, za předpokladu technické realizovatelnosti, poskytne veškerou
nutnou součinnost a vyjádření k tomu, aby k těmto pozemkům mohly být realizovány (dle
zákresu v Příloze č. 3 této smlouvy - „Urbanistické řešení obytné zóny – 115 RDvyznačení budoucích přístupů do obytné zóny“):
a. vjezd do obytné zóny – hospodářský sjezd (v jihozápadní části obytné zóny –
viz. Příloha č. 3 – nákres bod A + B); na pozemky parc. č. 4695/28, 4695/27,
4695/14, 4695/15, 4695/16, 4700/6, a 4695/36 (propojení obytné zóny), vše k.
ú. Chomutov I, tj. vyřešení vjezdu do obytné zóny a v souvislosti s tím
vyřešení křižovatky s návazností na stávající parkoviště ve stávající zástavbě
dané lokality, přičemž k vybudování řádného sjezdu a vyřešení křižovatky
dojde v návaznosti na řešení územního rozhodnutí obytné zóny; to vše na
náklady vlastníka pozemků na kterých bude umístěna výstavba 115 rodinných
domů,
b. vjezd do obytné zóny (v severovýchodní části -viz Příloha č. 3 – nákres bod C)
– hospodářský sjezd do obytné zóny z přeložky silnice III/00732-Chomutov.
Jedná se o vyřešení sjezdu do dané lokality navrhované obytné zóny, přes
stávající pozemek parc.č. 4695/1, přičemž k vyřešení křižovatky
s nájezdovými pruhy dojde v návaznosti na řešení územního rozhodnutí obytné
zóny; to vše na náklady vlastníka pozemků na kterých bude umístěna výstavba
115 rodinných domů, pouze za předpokladu odsouhlasení návrhu sjezdu Policií
České republiky.
c. Veškeré inženýrské sítě k výše uvedené obytné zóně.
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1.

2.

3.
4.
5.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (kupující), 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. Prodávající prohlašuje, že:
a) 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 kupní
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.
Kupující tímto potvrzuje, že:
o nákupu a zároveň o nabytí nemovitostí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ....................................................... ze dne 29. 6. 2011.
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.
Tato smlouva je provedena v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž kupující i
prodávající obdrží po jednom vyhotovení a zbývající čtyři vyhotovení jsou určeno pro
potřeby katastrálního úřadu.

IX.
Podpisy smluvních stran
Kupující i prodávající shodně prohlašují, že si tuto kupní 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 kupní smlouvy svým podpisem.
Prodávající:

Kupující:

V Praze dne …………...

V Ústí nad Labem dne ………………..……

...............................................
Steinitz, s.r.o.
Martin Kudrna, jednatel společnosti.

...................................................
Ústecký kraj
Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje

Přílohy:
Příloha č. 1 – LV č. 904
Příloha č. 2 – geometrický plán pro rozdělení pozemku č. 4480-7135/2009
Příloha č. 3 - Urbanistické řešení obytné zóny – 115 RD, vyznačení budoucích přístupů do
obytné zóny
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Příloha č. 46 k usnesení č. 134/24Z/2011

SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ
podle § 40 vyhl. č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška)

Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, IČ: 70892156
zastoupený Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje.
a
JUDr. Bohumil Vintrich
správce konkursní podstaty úpadce
HELTON PLUS s.r.o.
se sídlem Žižkova 722/67, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, IČ:64052770
zapsané v obch. rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 10007,

I.
Ústecký kraj prohlašuje, že je zapsán jako vlastník pozemku parc.č. 3546/6 o výměře 2576 m2
ostatní plocha a silnice v kat. území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, zapsáno na listu
vlastnictví č. 3321 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad
Labem. Právo správy nemovitostí ve vlastnictví kraje náleží Správě a údržbě silnic Ústeckého
kraje, příspěvkové organizaci, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic, IČ:00080837.

II.
JUDr. Bohumil Vintrich je správcem konkursní podstaty úpadce HELTON PLUS s.r.o. se
sídlem Žižkova 722/67, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, IČ:64052770, zapsané v obch.
rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 10007, konkurs prohlášen usnesením
Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 43 K 18/2001-52 ze dne 20.12.2001.

III.
Dne 2.2.2011 konkursní správce zapsal v souladu s ustanovením § 6 zák. č. 328/1991 Sb. ve
znění pozdějších předpisů dnem 2.2.2011 pozemek uvedený v čl. I. tohoto souhlasného
prohlášení do konkursní podstaty výše uvedeného úpadce s odkazem na závěr zjištěný
Okresním soudem v Ústí nad Labem v rozsudku sp.zn.: 7C 450/2006 ze dne 11.11.2010,
který nabyl právní moci dne 18.12.2010, podle kterého kupní smlouvy uzavřené mezi úpadcem HELTON PLUS s.r.o. a FOXTRANS s.r.o. dne 28.2.2000 a 30.5.2000 o převodu vlastnického práva k níže uvedeným věcem nemovitým, jsou pro rozpor s ustanovením § 196a
obch. zák. absolutně neplatné, a to ve smyslu ustanovení § 39 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

IV.
Ústecký kraj uznává, že na základě kupní smlouvy uzavřené dne 12.11.2003 s obchodní
společností FOXTRANS s.r.o. se nemohl stát a nestal vlastníkem shora uvedeného pozemku,
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Příloha č. 46 k usnesení č. 134/24Z/2011
neboť z důvodu absolutní neplatnosti předchozího právního úkonu je absolutně neplatná i
kupní smlouva ze dne 12.11.2003. Vlastníkem předmětného pozemku je stále úpadce.

V.
Ústecký kraj společně s JUDr. Bohumilem Vintrichem, konkursním správcem úpadce
HELTON PLUS s.r.o. vzhledem k výše uvedenému společně prohlašují, že o vlastnickém
právu k nemovitosti citované shora není mezi nimi sporu ani pochybností.

VI.
Účastníci tohoto prohlášení se dohodli, že zápis vlastnického práva ve prospěch obchodní
společnosti HELTON PLUS s.r.o. záznamem zajistí konkursní správce JUDr. Bohumil
Vintrich.
Souhlasné prohlášení je vyhotoveno ve 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý
z účastníků tohoto prohlášení a jeden stejnopis bude předložen Katastrálnímu úřadu
k provedení zápisu změn vlastnického práva záznamem.
V Ústí nad Labem dne .................

__________________________
Ústecký kraj
Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

__________________________
JUDr. Bohumil Vintrich
správce konkursní podstaty

HELTON PLUS s.r.o.
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PĜíloha þ. 47 k usnesení þ. 137/24Z/2011
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zveĜejĖovaných osobních údajĤ podle zákona þ. 101/2000 Sb., o ochranČ osobních údajĤ v
platném znČní

Dodatek þ. 1
SMLOUVY O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVċ
uzavĜené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21. 2.2011, þíslo smlouvy Budoucího
prodávajícího 11/SML0546
Smluvní strany:
Ústecký kraj
Iý: 708 92 156
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, PSý 400 01, Ústí nad
Labem 1
zastoupený Janou VaĖhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
(dále jen „Budoucí prodávající“)
a

GESTAMP LOUNY s.r.o.
Iý: 290 44 189
se sídlem Praha 3, Lucemburská 1496/8, PSý 130 00
zapsaný v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl C, vložka
162382 (výpis z obchodního rejstĜíku je nedílnou pĜílohou þ. 1a této smlouvy)
zastoupená panem Janem Meyerem, na základČ plné moci
(plná moc je nedílnou pĜílohou této smlouvy þ. 1b)
(dále jen "Budoucí kupující")
(spoleþnČ dále jako "Smluvní strany" nebo "Strany")
Uvedené smluvní strany sjednávající tento dodatek Smlouvy o budoucí kupní smlouvČ uzavĜené
dne 21. 2.2011 (dále jen „Smlouva“) takto:
1. Text þlánku 2.1. Smlouvy se nahrazuje novým textem následovnČ:
„Budoucí prodávající je výluþným vlastníkem následujících nemovitostí:
2.1.1. parcela þ. 337/14, ostatní plocha, s rozlohou 164571 m²,
2.1.2. parcela þ. 337/15, ostatní plocha, s rozlohou 377 m²;
vše dle výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Minice, obec Velemyšleves, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úĜadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracovištČ Žatec, na LV 111 (výpis z katastru je nedílnou pĜílohou þ. 4 této Smlouvy).“
2. Text þlánku 2.2. Smlouvy se nahrazuje novým textem následovnČ:
„Budoucí prodávající prohlašuje, že spoleþnost MESS GEO s.r.o., Hasiþská 111, 434 01
Vtelno - Most vyhotovila dne 6.6.2011 geometrický plán þ. 159-259/2011 ("Geometrický
plán"). Tímto Geometrickým plánem došlo k rozdČlení pĤvodního pozemku parc. þ.
337/14, ostatní plocha, s registrovanou rozlohou 164.571 m² v k.ú. Minice, obec
Velemyšleves, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úĜadem pro Ústecký
1
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kraj, Katastrální pracovištČ Žatec, na LV 111, vlastnČného Budoucím prodávajícím, na
následující þásti:
2.2.1. parcelu þ. 337/14, k.ú. Minice, s registrovanou rozlohou 76315 m²;
2.2.2. parcelu þ. 337/73, k.ú. Minice, s registrovanou rozlohou 87855 m²; Geometrický
plán tvoĜí nedílnou souþást této Smlouvy jako její pĜíloha þ. 5“
Pro vylouþení pochybností smluvní strany shodnČ konstatují, že Geometrickým plánem došlo
také k pĜipojení þásti pĤvodního pozemku p.þ. 337/14 k pozemku p.þ. 337/44. Takto
pĜipojená þást pĤvodního pozemku p.þ. 337/14 má výmČru 401 m². Podrobnosti o výmČrách
pĤvodních a novČ vytvoĜených pozemkĤ jsou patrné z Geometrického plánu.
3. Text þlánku 2.3. Smlouvy se nahrazuje novým textem následovnČ:
„Budoucí prodávající je vlastníkem nemovitostí, které jsou pĜedmČtem budoucího pĜevodu:
2.3.1. parcelu þ. 337/73, ostatní plocha, k.ú. Minice, s registrovanou rozlohou 87855
m²(oddČlená z parcely 337/14, k.ú. Minice dle geometrického plánu þ. 159259/2011 ze dne 6.6.2011);
2.3.2. parcela þ. 337/15, ostatní plocha, o rozloze 377 m2, k.ú. Minice
(Dále spoleþnČ jen „Nemovitosti“)“
4. PĜíloha þ. 5 Smlouvy se nahrazuje novou pĜílohou þ. 5, která je pĜílohou tohoto dodatku
Smlouvy.
5. PĜíloha þ. 3 Smlouvy – Kupní smlouva se nahrazuje novou pĜílohou þ. 3, která je pĜílohou
tohoto dodatku Smlouvy.
6. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotþeny.
7. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a úþinnosti dnem jeho podpisu obČma smluvními
stranami.
8. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku Smlouvy prostudovaly a prohlašují, že je
projevem jejich svobodné, vážné, urþité a srozumitelné vĤle, že ho uzavírají dobrovolnČ,
nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadnČ jednostrannČ nevýhodných podmínek, na
dĤkaz þehož pĜipojují své podpisy.
9. Tento dodatek Smlouvy byl vyhotoven ve dvou (2) identických stejnopisech v þeském
jazyce a ve dvou (2) identických stejnopisech v anglickém jazyce. Budoucí kupující a
Budoucí prodávající obdrží jeden (1) stejnopis od každé jazykové verze.
10. Budoucí prodávající potvrzuje, že o uzavĜení tohoto dodatku Smlouvy bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením þ. ……/……/…… ze dne …………………
PĜílohy:
1. PĜíloha þ. 5 Smlouvy - Geometrický plán þ. 159-259/2011
2. PĜíloha þ. 3 Smlouvy – Kupní smlouva
V Ústí nad Labem dne …………………

V …………………… dne …………
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Ústecký kraj
GESTAMP LOUNY s.r.o.
Jana VaĖhová, hejtmanka Ústeckého kraje
Jan Meyer, v plné moci

PĜíloha þ. 1 (PĜíloha þ. 5 Smlouvy- Geometrický plán þ. 159-259/2011)

3

PĜíloha þ. 47 k usnesení þ. 137/24Z/2011
Pozn.: ZveĜejnČna je upravená verze dokumentu z dĤvodu dodržení pĜimČĜenosti rozsahu
zveĜejĖovaných osobních údajĤ podle zákona þ. 101/2000 Sb., o ochranČ osobních údajĤ v
platném znČní
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PĜíloha þ. 2 (PĜíloha þ. 3 - Smlouvy – Kupní smlouva)

KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITOSTI

uzavĜená dle §§ 588 a násl. zák.þ. 40/1964 Sb., obþanského zákoníku ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
mezi následujícími smluvními stranami:
1. Ústecký kraj
Iý: 708 92 156
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, PSý 400 01, Ústí nad
Labem 1
zastoupený Janou VaĖhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
(dále jen "Prodávající") a
2. GESTAMP LOUNY s.r.o.
Iý: 290 44 189
se sídlem Praha 3, Lucemburská 1496/8, PSý 130 00
zapsaný v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl C, vložka
162382 (výpis z obchodního rejstĜíku je nedílnou pĜílohou þ. 1a této smlouvy)
zastoupená panem Janem Meyerem, na základČ plné moci (plná moc je nedílnou pĜílohou této
smlouvy þ. 1b)
(dále jen „Kupující“)
I. Úvodní ustanovení
1. Prodávající prohlašuje, že je výluþným vlastníkem následujících nemovitostí:
a)
b)

parcela þ. 337/14, ostatní plocha, s rozlohou 164571 m²;
parcela þ. 337/15, ostatní plocha, s rozlohou 377 m²;

vše dle výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Minice, obec Velemyšleves, zapsané v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úĜadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracovištČ Žatec, na
LV 111 (výpis z katastru je nedílnou pĜílohou þ. 2 této smlouvy).
2. Prodávající prohlašuje, že spoleþnost MESS GEO s.r.o., Hasiþská 111, 434 01 Vtelno -Most
vyhotovila dne 6. 6.2011 geometrický plán þ. 159-259/2011 ("Geometrický plán"). Tímto
Geometrickým plánem (pĜíloha þ. 3) došlo k rozdČlení pĤvodního pozemku parc. þ. 337/14,
ostatní plocha, s registrovanou rozlohou 164.571 m² v k.ú. Minice, obec Velemyšleves, zapsané
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úĜadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracovištČ
Žatec, na LV 111, vlastnČného Budoucím prodávajícím, na následující þásti:
a) parcelu þ. 337/14, Minice, s registrovanou rozlohou 76315 m²;
b) parcelu þ. 337/73, k.ú. Minice, s registrovanou rozlohou 87855 m²;
Pro vylouþení pochybností smluvní strany shodnČ konstatují, že Geometrickým plánem došlo
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také k pĜipojení þásti pĤvodního pozemku p.þ. 337/14 k pozemku p.þ. 337/44. Takto pĜipojená
þást pĤvodního pozemku p.þ. 337/14 má výmČru 401 m². Podrobnosti o výmČrách pĤvodních a
novČ vytvoĜených pozemkĤ jsou patrné z Geometrického plánu.
3. Prodávající má zájem pĜevést na Kupujícího níže uvedené pozemky a Kupující má zájem tyto
pozemky od Prodávajícího koupit, a to za podmínek dle této smlouvy:
a) parcela þ. 337/73 o výmČĜe 87855 m² (oddČlená z parcely 337/14, k.ú. Minice dle
geometrického plánu 159-259/2011 ze dne 6. 6.2011);
b) parcela þ. 337/15 o výmČĜe 377 m²
vše nacházející se v kat. úz. Minice, obec Velemyšleves (dále spoleþnČ jen „PĜevádČné
nemovitosti“).
4. Kupující potvrzuje, že byl pĜed uzavĜením této Kupní smlouvy seznámen s Rozhodnutím o
poskytnutí dotace z prostĜedkĤ státního rozpoþtu a zvláštního úþtu Ministerstva financí ýR –
zmČna þ. 4, evidenþní þíslo ISPROFIN 222232 0014 (dále jen „Rozhodnutí“) a zavazuje se do
30.9.2019 respektovat zvláštní užívání a postupy plynoucí z tohoto Rozhodnutí pro užívání
PĜevádČné nemovitosti na základČ této Kupní smlouvy.
5. Kupující prohlašuje že byl seznámen s obsahem Smlouvy o bezúplatném pĜevodu vlastnictví
státu (LetištČ Žatec a pĜilehlé satelity) þ. 21834934 na Ústecký kraj (dále jen „Smlouva s ýRMO“) a je si vČdom a zavazuje se do 30.9.2019 bezvýhradnČ dodržet podmínky využití
PĜevádČné nemovitosti stanovené v Rozhodnutí.
II. PĜedmČt smlouvy
1. Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu PĜevádČné nemovitosti a Kupující PĜevádČné
nemovitosti od Prodávajícího touto Smlouvou kupuje a do svého výluþného vlastnictví pĜijímá a
zavazuje se zaplatit za to Prodávajícímu kupní cenu uvedenou v þlánku IV. bod 1 této smlouvy.
2. PĜevádČné nemovitosti Prodávající prodává Kupujícímu za úþelem provozování závodu
Kupujícího v souladu s Projektem popsaným v nedílné pĜíloze þ. 4 této Kupní smlouvy a za
úþelem jejich dalšího užívání, eventuálnČ k uskuteþnČní další výstavby, v souladu s
Rozhodnutím.
3. Kupující se zavazuje PĜevádČné nemovitosti užívat pouze za úþelem provozování závodu
Kupujícího v souladu s Projektem popsaným v nedílné pĜíloze þ. 4 této Kupní smlouvy a za
úþelem jejich dalšího užívání, eventuálnČ k uskuteþnČní další výstavby, v souladu s
Rozhodnutím.
III. Budova na PĜevádČných nemovitostech
1. Smluvní strany jsou si vČdomy skuteþnosti, že na PĜevádČných nemovitostech se nachází
následující budova:
budova þ.p. _______ na parcele þ. __________
nacházející se v k.ú. Minice, obec Velemyšleves, zapsané v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úĜadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracovištČ Žatec na LV. þ. __________
pro k.ú. Minice, obec Velemyšleves (dále jen "Budova").
2.

Pro vylouþení pochyb Strany konstatují, že vlastníkem Budovy je Kupující.
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IV. Kupní cena, zpĤsob úhrady kupní ceny
1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za touto smlouvou PĜevádČné nemovitosti je
stanovena na základČ znaleckého posudku vypracovaného Ing. JiĜím LAIBLEM dne
02.12.2010, þíslo posudku 342/2512/2010 (dále jen „Posudek“). Kupní cena za PĜevádČné
nemovitosti, na které neváznou žádná práva tĜetích osob, þiní celkem 400,- Kþ za m2 (slovy:
þtyĜista korun þeských za metr þtvereþný) (dále jen „Kupní cena“), pĜiþemž tato cena se skládá
z následujících dvou þástí:
a) 35.142.000,- Kþ za pozemek p.þ. 337/73 o výmČĜe 87855 m²
b) 150.800,- Kþ za pozemek p. þ. 337/15 o výmČĜe 377 m² vše
nacházející se v kat. úz. Minice, obec Velemyšleves
2.

Smluvní strany se dohodly, že Kupní cenu zaplatí Kupující Prodávajícímu následujícím
zpĤsobem:
Kupní cena bude uhrazena na úschovní úþet advokáta/notáĜe/banky _________________
(dále jen „Uschovatel“), a to nejpozdČji ke dni podpisu této Smlouvy. Uschovatel:
a) vyplatí þást Kupní ceny ve výši 34.234.016 Kþ (slovy: TĜicetþtyĜimiliónĤ
dvČstČtĜicetþtyĜitisíc nulašestnáct korun þeských) Prodávajícímu do deseti kalendáĜních dnĤ
poté, kdy mu budou doruþeny následující dokumenty:
- originál nebo úĜednČ ovČĜená kopie výpisu z katastru nemovitostí prokazujícího vznik
vlastnického práva Kupujícího k PĜevádČným nemovitostem, pĜiþemž Kupující bude na
tomto výpisu uveden jako výluþný vlastník PĜevádČných nemovitostí a jeho vlastnické
právo nebude, s výjimkou VČcných bĜemen, žádným zpĤsobem omezeno;
- kopie daĖového pĜiznání Prodávajícího k dani z pĜevodu nemovitostí opatĜená podacím
razítkem pĜíslušného finanþního úĜadu vztahující se k pĜevodu PĜedmČtných
nemovitostí;
b) zašle zbývající þást Kupní ceny ve výši 1.058.784 Kþ (slovy: Jedenmilion padesátosmtisíc
sedmsetosmdesátþtyĜi korun þeských) pĜímo na úþet pĜíslušného správce danČ ke splnČní
povinnosti Prodávajícího dle zákona þ. 357/1992 Sb., v platném znČní, tzn. za úþelem
uhrazení danČ z pĜevodu nemovitostí. Tato þástka bude Uschovatelem pĜevedena nejpozdČji
do 10 pracovních dnĤ poté, kdy mu budou pĜedloženy dokumenty uvedené pod písmenem a)
tohoto þlánku.

V pĜípadČ, že výše uvedené podmínky pro výplatu Kupní ceny nebudou splnČny ve lhĤtČ 60 dnĤ od
podpisu této Smlouvy, Uschovatel vrátí uloženou þástku pĜedstavující Kupní cenu zpČt Kupujícímu,
nebude-li mezi smluvními stranami písemnČ dohodnuto jinak.
Smlouva o úschovČ, která upraví podrobnČji podmínky nakládání s Kupní cenou, bude uzavĜena
zároveĖ s touto Smlouvou mezi Prodávajícím, Kupujícím a Uschovatelem.
ýlánek V. Prohlášení a záruky
Prodávajícího
1.

Prodávající prohlašuje,
a) že na PĜevádČných nemovitostech neváznou žádné dluhy, zástavní práva, vČcná bĜemena
vyjma vČcného bĜemena ve prospČch vlastníka PĜevádČných nemovitostí, jehož
pĜedmČtem je právo užití pozemkĤ ve vlastnictví státu, které se jako tzv. církevní
pozemky nacházejí v prĤmyslové zónČ Triangle, pĜedkupní práva, nájemní práva, ani jiná
práva a/nebo právní povinnosti a že si není vČdom žádné další skuteþnosti, která by
pĜevodu PĜevádČných nemovitostí bránila, a v tomto stavu PĜevádČné nemovitosti se
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zavazuje na Kupujícího pĜevést;
b) že nedošlo k pĜenechání užívání PĜevádČných nemovitostí tĜetím osobám nebo že nebyly
uþinČny žádné právní úkony, na základČ kterých by PĜevádČné nemovitosti zmČnily
vlastníka;
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ýlánek VI. Práva a povinnosti
Kupujícího
1.

Kupující je povinen pĜi užívání Nemovitostí a Budovy respektovat ustanovení všech
relevantních všeobecnČ závazných a provádČcích právních pĜedpisĤ.

2.

Kupující bere na vČdomí, že nejménČ 30% PĜevádČných nemovitostí musí být pokryto
zelení.

3.

Kupující prohlašuje, že se seznámil s ustanoveními platného kanalizaþního Ĝádu pro
jednotný kanalizaþní systém obce Žatec, který tvoĜí nedílnou souþást této Smlouvy jako její
pĜíloha þ. 5. V této souvislosti Kupující dále uvádí, že pĜedpokládaná produkce odpadních
vod spojená s užíváním PĜevádČných nemovitostí a Budovy bude þinit pĜibližnČ 160 m³ za
den.

4.

Kupující se zavazuje, že PĜevádČné nemovitosti þi jejich þást nepĜevede tĜetí osobČ þi je
jinak nezatíží, pokud nebudou využity v souladu s požadavky Rozhodnutí, aniž by takové
nemovitosti pĜed tím nenabídl ke zpČtnému pĜevodu na Prodávajícího za cenu, za kterou
takové nemovitosti Kupující od Prodávajícího nabyl do svého vlastnictví. Smluvní strany se
tímto dohodly na zĜízení pĜedkupního práva s výše uvedeným obsahem jako práva vČcného.
PĜedkupní právo skonþí dne 30.9.2019.
- Prodávající je povinen k vyjádĜení, zda využije pĜedkupního práva, ve lhĤtČ 3 kalendáĜní
mČsíc. LhĤta poþíná bČžet mČsícem následujícím po mČsíci, ve kterém byla
Prodávajícímu doruþena nabídka k odkupu PĜevádČné nemovitosti þi její þásti. VyjádĜení
je Prodávající povinen doruþit Kupujícímu nejpozdČji do posledního dne lhĤty.

5.

Kupující je povinen vždy k 20. lednu následujícího roku podat Prodávajícímu zprávu o stavu
pĜípravy a realizace Projektu se stavem k 31. 12. roku pĜedchozího. V této informaci uvede
dále jméno investora, zaĜazení investiþního zámČru podle OKEý, plochu pozemkĤ v nájmu
investora, plochu zastavČnou výrobními objekty, dosud realizovanou výši investice, poþet
dosud vytvoĜených pracovních míst. Ke zprávČ pĜiloží všechna relevantní rozhodnutí, která
mu byla v uplynulém kalendáĜním roce vydána orgány veĜejné správy v souvislosti s
pĜípravou a výstavbou jeho zámČru (územní povolení, stavební rozhodnutí, rozhodnutí o
zkušebním provozu, atd.)

6.

Kupující si je vČdom, že vČcné bĜemeno ve prospČch vlastníka Nemovitosti (viz. bod 1.
þlánku V.) není zapsáno za úþelem jeho využití ze strany Kupujícího ale je nutným
dĤsledkem plynoucím z historie pozemkĤ prĤmyslové zóny Triangle. Kupující se proto
zavazuje, že pĜedmČtné vČcné bĜemeno nevyužije. Kupující souhlasí, aby pĜedmČtné vČcné
bĜemeno bylo zrušeno a zavazuje se v tomto smČru uþinit na výzvu Prodávajícího pĜíslušné
právní kroky. Prodávající ujistil Kupujícího, že existence vČcného bĜemene nemČla žádný
vliv na stanovení kupní ceny za PĜevádČné nemovitosti.
VII. Další ustanovení

1.

Prodávající se zavazuje, že v období ode dne podpisu této Smlouvy do dne provedení vkladu
vlastnického práva Kupujícího k PĜevádČným nemovitostem (dále jen „Rozhodné období“)
dle této Smlouvy se zdrží uþinČní jakýchkoli právních úkonĤ ve vztahu k PĜevádČným
nemovitostem (pĜípadnČ þinit veškeré nezbytné právní úkony) tak, aby prohlášení
Prodávajících uvedená v bodČ 1 þlánku V. této smlouvy byla v celém rozsahu pravdivá po
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celou dobu Rozhodného období.
2.

Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem PĜevádČných nemovitostí a nemá proti nČmu
žádné výhrady a námitky a v tomto stavu je do svého vlastnictví pĜejímá.

3.

Smluvní strany prohlašují, že PĜevádČné nemovitosti jsou již užívány Kupujícím, a to
na základČ Nájemní smlouvy ze dne __________ Oficiální pĜedávací protokol bude
mezi Smluvními stranami podepsán do deseti pracovních dnĤ po podpisu této Smlouvy.
Podpisem pĜedávacího protokolu pĜejde na Kupujícího nebezpeþí škody na PĜevádČných
nemovitostech.

4.

Pokud by z jakéhokoliv dĤvodu v Ĝízení o povolení vkladu vlastnického práva k PĜevádČným
nemovitostem ve prospČch Kupujícího došlo u pĜíslušného katastrálního úĜadu k pĜerušení
Ĝízení nebo k jeho zastavení, zavazují se smluvní strany si poskytnout veškerou nezbytnou
vzájemnou souþinnost a uþinit taková opatĜení, aby vklad vlastnického práva k PĜedmČtným
nemovitostem ve prospČch Kupujícího do katastru nemovitostí byl povolen a proveden.

5.

Návrh na pĜíslušný vklad do katastru nemovitostí lze podat až po úhradČ Kupní ceny na
úschovní úþet Uschovatele.

6.

Není-li dohodnuto jinak, každý písemný dokument adresovaný jednou Stranou druhé StranČ
této Kupní smlouvy bude zaslán na adresu uvedenou v záhlaví této Kupní smlouvy. Pokud
Strana, které je písemný dokument od druhé Strany doruþen, odmítne takový dokument
pĜevzít, dokument bude považován za pĜevzatý momentem, kdy jeho pĜevzetí bylo odmítnuto.
Pokud se doruþení jakéhokoli dokumentu druhé StranČ nezdaĜí, bude takový dokument
považován za doruþený uplynutím 10tého dne poté, kdy byl uložen u provozovatele
poštovních služeb.

7.

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v bodČ 3 þlánku II. a v bodČ 6 þlánku VI. této
Kupní smlouvy, je Kupující povinen za každé porušení uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu
ve výši odpovídající výši celkové kupní ceny uvedené v bodČ 1 þlánku IV. této Kupní
smlouvy. Smluvní pokuta a její úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody.

8.

Pokud Kupující poruší závazek vymezený bodem 7. þlánku VI. této Kupní smlouvy, je
Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
vþetnČ penále za porušení rozpoþtové káznČ, který by byl v dĤsledku porušení povinnosti
Kupujícího uložen Prodávajícímu. VýslovnČ se sjednává, že Prodávající má právo na úhradu
této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen odvodem za porušení rozpoþtové
káznČ. Smluvní pokuta a její úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody.
VIII. ZávČreþná ustanovení

1.

Smluvní strany jsou seznámeny se skuteþností, že Ústecký kraj (prodávající), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho pĤsobnosti dle
zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Smluvní strany souhlasnČ prohlašují, že žádný údaj v této smlouvČ, vþetnČ jejích pĜíloh, není
oznaþován za obchodní tajemství. Kupující prohlašuje, že:
- Ústecký kraj je oprávnČn, pokud postupuje dle zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném
pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, poskytovat veškeré informace o této
smlouvČ a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této
smlouvČ uvedeny (napĜ. o daĖových dokladech, pĜedávacích protokolech, nabídkách þi
jiných písemnostech),
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- veškeré údaje uvedené v této smlouvČ, popĜ. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od tĜetích osob, nepodléhají
povinnosti mlþenlivosti nebo jinému postupu smČĜujícímu k ochranČ pĜed zneužitím a
zveĜejnČním.
2.

Tato smlouva nabývá platnosti a úþinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

3.

Kupující nabude vlastnické právo k PĜevádČným nemovitostem pravomocným rozhodnutím
pĜíslušného katastrálního úĜadu o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Smluvní strany podepisují návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
souþasnČ s touto smlouvou a na své náklady jej podá u pĜíslušného katastrálního úĜadu
Prodávající.

4.

Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto Kupní smlouvou se bude Ĝídit
právním Ĝádem ýeské republiky. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se budou Ĝídit
zákonem þ. 40/1964 Sb., obþanským zákoníkem, v platném znČní. Tato Kupní smlouva byla
vypracována a vyhotovena v þeské i anglické jazykové verzi. V pĜípadČ jakýchkoli
nesrovnalostí nebo nejasností mezi obČma jazykovými verzemi je rozhodující verze þeská

5.

Tato Kupní smlouva byla vyhotovena ve šesti (6) identických stejnopisech v þeském jazyce a
ve dvou (2) identických stejnopisech v anglickém jazyce. Kupující obdrží jeden (1) stejnopis
od každé jazykové verze, zbývající jsou urþeny pro Prodávajícího a pro Ĝízení o vkladu do
katastru nemovitostí.

6.

Prodávající tímto potvrzuje, že:
- zámČr kraje prodat nemovitý majetek byl dle § 18 odst. 1 zákona þ. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zĜízení), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zveĜejnČn dne 23.8.2010 po dobu
30 dnĤ pĜed rozhodnutím v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úĜední desce krajského
úĜadu;
- úplatném pĜevodu nemovitých vČcí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje þ. ……………. ze dne ………...

7.

Smluvní strany shodnČ prohlašují, že neuzavírají smlouvu v tísni, ani za jinak nevýhodných
podmínek a považují ujednání ve smlouvČ obsažená za ujednání v souladu s dobrými mravy a
poctivým úmyslem. Na dĤkaz vážné a svobodné vĤle pĜipojují své podpisy.

Nedílnou souþástí této smlouvy jsou následující pĜílohy:
1. a) Výpis z obchodního rejstĜíku nájemce
b) Plná moc pana Jana Meyera
2. Výpis z katastru nemovitostí - LV. þ. 111 pro kat. úz. Minice, obec
3. Geometrický plán þ. 159-259/2011, k.ú. Minice
4. Popis Projektu
5. Kanalizaþní Ĝád pro jednotný kanalizaþní systém obce Žatec

V …………………… dne ……… __

V …………………… dne ………

Prodávající:

Kupující:
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GESTAMP LOUNY s.r.o.

Ústecký kraj
Jana VaĖhová, hejtmanka Ústeckého kraje

Jan Meyer, v plné moci

(podpisy úĜednČ ovČĜené)
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