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 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 13. 4. 2011 od 10:10 hodin do 15:00 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/23Z/2011
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1.
2.
3.

PhDr. Václav Hofmann (ODS) – předseda návrhové a volební komise
Ing. Dagmar Waicová (ČSSD)
Jaroslav Komínek (KSČM)

(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/23Z/2011
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III.volebního
období 2008 - 2012:
1.

Oldřicha Bubeníčka (KSČM)

2.

Josefa Macíka (ČSSD)

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/23Z/2011
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

1

schvaluje
upravený program 23. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/23Z/2011
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 10/18Z/2010 C Dary složkám Integrovaného záchranného systému a dary
postiženým městům a obcím na odstraňování následků povodní 2010 na území Ústeckého
kraje
2. Usnesení č. 32/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 47/20Z/2010 C Destinační agentura České středohoří
4. Usnesení č. 12/21Z/2011 D Vyhodnocení plnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí o
poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné
organizace č.j. 1/KP/2010, JID:191/2010/KUUK v roce 2010 příjemcem Ústav
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/23Z/2011
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 17.2. 2011 do 16.3. 2011.
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/23Z/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 Ústeckého kraje.
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/23Z/2011
Příděl finančních prostředků do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o přídělu finančních prostředků ve výši 2.196.875,04 Kč do Fondu pro mimořádné události
Ústeckého kraje.
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(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/23Z/2011
Zpráva o bezpečnostní situaci na území Ústeckého kraje za rok 2010 ve srovnání s rokem 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje o bezpečnostní
situaci na území Ústeckého kraje za rok 2009 dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 43 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/23Z/2011
Dary složkám Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
poskytnutí věcných darů dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v níže uvedeném rozsahu, pro činnost složek
Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje „dle přílohy č. 1 tohoto usnesení“.
B) ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zástupci ředitele Krajského
úřadu a bezpečnostnímu řediteli, předložit darovací smlouvy, jehož předmětem je darování
movitého majetku „dle přílohy č. 1 tohoto usnesení“, k podpisu hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2011
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/23Z/2011
Čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje na mimořádná
protipovodňová opatření v lednu 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
poskytnutí finančních prostředků ve výši 33.268,- Kč, dle čl. 1 odstavec d) „Zásad pro
používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje“
Statutárnímu městu Děčín, „dle přílohy č. 2 tohoto usnesení“.
B) ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zástupci ředitele Krajského
úřadu a bezpečnostnímu řediteli, zabezpečit veškeré úkony k převodu schválených
finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje na Statutární město
Děčín.
Termín: 30. 5. 2011
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 11/23Z/2011
Informace o soudním řízení ve věci žaloby paní Anny Mikleové o vydání obrazových děl
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. 9Co 800/2008, ze dne 24. 11. 2010,
kterým jako odvolací soud rozhodl ve sporu s Annou Mikleovou o vydání movitých věcí –
obrazových děl.
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/23Z/2011
Pohledávka za společností RRR spol. s r.o. – prominutí úroků z prodlení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prominutí úroků z prodlení ze splácené smluvní pokuty ve výši 969.847,44 Kč
společnosti RRR spol. s r.o., se sídlem 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov, IČ: 25410946,
za podmínky, že dlužník zaplatí smluvní pokutu ve splátkách ve výši a době sjednané
v dohodě.
(Hlasování: 37 – 4 – 6)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/23Z/2011
Poskytnutí finančního daru sdružení Česká federace Spastic Handicap o.s.
AniFest s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

a

společnosti

rozhoduje
dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření darovací smlouvy s:
1. Česká federace Spastic Handicap o.s., Jaselská 355, 415 03 Teplice dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení
2. AniFest s.r.o., Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/23Z/2011
Poskytnutí finančního daru Jaroslavu Pémovi
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 Jaroslavem Pémem, Masarykova 86, 400 01 Ústí
nad Labem dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.
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(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/23Z/2011
Schválení Dodatku č. 1 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. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu
soudržnosti Severozápad.

B)

rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 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 předloženého materiálu.

(Hlasování: 40 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/23Z/2011
Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í ,
že Jan Havlíček, nar. 17.6.1945, bytem Chomutov, Písečná 5042, se vzdává funkce
přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem. Funkce přísedícího zaniká dnem 14.4.2011.
B)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí
nad Labem o vzdání se funkce přísedícího dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 27. 4. 2011

(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/23Z/2011
Schválení návrhu odpovědi na petici „Nelikvidujte venkov“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o odpovědi na petici „Nelikvidujte venkov“ dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/23Z/2011
Čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje na
humanitární pomoc Japonsku z důvodu živelné pohromy v roce 2011
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
poskytnutí finančních prostředků ve výši 200.000,- Kč, dle čl. 1, odst. f) „Zásad pro
používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje“ na
odstranění následků živelné pohromy v roce 2011 prostřednictvím Velvyslanectví Japonska
v České republice, Na Příkopě 858/20, Praha 1.
B) ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zástupci ředitele Krajského
úřadu Ústeckého kraje a bezpečnostnímu řediteli, zabezpečit veškeré úkony k převodu
schválených finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje dle
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2011
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/23Z/2011
Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
zůstatek finančních prostředků Ústeckého kraje k 31. 12. 2010 ve výši 603 999 tis. Kč,
B) schvaluje
1) rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 ve
výši 152 325 tis. Kč následovně:
v tis. Kč

Volné finanční prostředky celkem
odbor kancelář hejtmana - Zajištění a zprovoznění nových komunikačních
1 nástrojů ÚK

152 325
5 500
v tis. Kč

2 odbor kancelář ředitele
3 z toho: 2x dvoudenní školení pracovníků KH
Realizace projektu centrálního nákupu elektrické energie a plynu
pro všechny organizace zřizované, zakládané, případně ovládané
4
Ústeckým krajem
5 odbor ekonomický - centrální rezerva
6 odbor informatiky a organizačních věcí
7 z toho: školení administrátorů, správců a uživatelů EKIS
Aktualizace strategických dokumentů a příprava na zavedení
8
systému řízení dle standardu ISO
odbor legislativně-právní - zpracování právní analýzy ve věci možnosti ÚK
9 chránit svou dobrou pověst ve vztahu z nařčení
10 odbor regionálního rozvoje
z toho:
11

propagační a marketingové aktivity podporující další rozvoj
projektu „Ústecký kraj - Brána6 do Čech“, podpora činností

4 935
195
4 740
44 034
2 143
643
1 500
42
21 500
20 000

nových destinačních agentur
Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program na záchranu a obnovu
12
kulturních památek
13 odbor školství, mládeže a tělovýchovy
z toho: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, p. o. 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

oprava střechy budovy praktické výuky - UZ 94 (příspěvek na velkou
údržbu)
Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a
vzdělávání

odbor sociálních věcí a zdravotnictví - analýza systému poskytování
vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče u poskytovatelů sociálních
služeb
odbor strategie, přípravy a realizace projektů
z toho: činnost odboru
Fond hejtmanky Ústeckého kraje
odbor investiční - oblast KR, INF, ZPZ
z toho: dodání a instalace boxu na vydávání klíčů od služebních aut
sjednocení ekonomických a personálních systémů PO (EKIS) 2. fáze implementace
sjednocení ekonomických a personálních systémů PO (EKIS)
Fond vodního hospodářství ÚK – monitoring povodňových stavů
na malých vodních tocích v rámci protipovodňových opatření

1 500
1 480
980
500
600
60 000
10 000
50 000
12 091
458
633
10 000
1 000

2) použití nevyčerpaného zůstatku úvěru z roku 2010 ve výši 135 645 tis. Kč na opravy
povodňových škod na silnicích II. a III. tříd,
3) příděl z rozpočtu do fondů Ústeckého kraje následovně:
Fond rozvoje Ústeckého kraje - zvýšení o 1 500 tis. Kč na celkový objem
398 788 tis. Kč,
Fond hejtmanky Ústeckého kraje - zvýšení o 50 000 tis. Kč na celkový objem 100 000
tis. Kč
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - zvýšení o 1 000 tis. Kč na celkový objem
1 000 tis. Kč
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/23Z/2011
Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2011 - vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o poskytnutí dotace v rámci kompetence dané v § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, organizacím
uvedeným v příloze 6 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 13. 5. 2011

(Hlasování: 48 – 0 – 1)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 21/23Z/2011
Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmanky
Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. v souladu s § 36 odstavec 1 písm. b), c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, následující změny Zásad pro poskytování účelových
finančních prostředků v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého kraje schválených usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/4Z/2009 ze dne 25. 3. 2009, ve znění usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 16/12Z/2010 ze dne 17. 2. 2010 takto:
a) Do Čl. 2 „Účel a tvorba Fondu“ se vkládá nový odstavec 2.3 následujícího znění:
„Z Fondu nelze financovat akce a činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem
je Ústecký kraj.“
b) V Čl. 4 „Podmínky pro poskytnutí Příspěvku“ se znění odstavce 4.1 nahrazuje textem:
„Žadatel o Příspěvek je povinen předložit písemnou žádost, mimo případů uvedených
v bodě 2.1 d) těchto Zásad.“
c) V Čl. 4 „Podmínky pro poskytnutí Příspěvku“ se do odstavce 4.2 vkládá nový text: „čestné
prohlášení o bezdlužnosti, včetně prohlášení, že se žadatelem nebylo zahájeno insolvenční
řízení, ani že nebyla nařízena exekuce na jeho majetek“
d) Čl. 6 „Povinnosti příjemce Příspěvku“ se znění odstavce 6.2 nahrazuje textem: „Příjemce
příspěvku se zavazuje uvádět na všech podkladech včetně originálů účetních dokladů
souvisejících s akcí nebo činností, že byla financována z rozpočtu Ústeckého kraje.
„Hrazeno z dotace Ústeckého kraje č. ...„
2. Schválit úplné znění „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci
Fondu hejtmanky Ústeckého kraje“ v upraveném znění dle přílohy číslo 7 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmance ÚK Janě Vaňhové k podpisu Zásady pro poskytování účelových
finančních prostředků v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého kraje.
Termín: 2. 5. 2011
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/23Z/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, 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 Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Trmice
IČ: 00674010
sídlo: Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Dětský koutek
2. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Česká atletika, s.r.o.
IČ: 63668157
sídlo: 5. května 9/1323, 140 00 Praha 4
výše dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Atletické soutěže pro mládež 2011
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: Městys Peruc
IČ: 265331
sídlo: Oldřichova 49, 439 07 Peruc
výše dotace: 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): IV. Krajské dožínky Ústeckého kraje
4. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Statutární město Chomutov
IČ: 00261891
sídlo: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Chomutovské rodinné zápolení 2011 – ROZA
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 Vrbice
IČ: 264652
sídlo: Hlavní 47, 411 64 Vrbice
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Odstranění havarijního stavu obecní budovy
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 Fondu hejtmanky ÚK:
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žadatel: Městys Slavětín
IČ: 265497
sídlo: Slavětín 50, 439 09 Slavětín nad Ohří
výše dotace: 931 500 Kč
název projektu (akce): Vestavba herny do MŠ, Slavětín
7. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIBOŘÍ
IČ: 62209051
sídlo: Komenského 340, 435 13 Meziboří
výše dotace: 5 000 Kč
název projektu (akce): Den dětí
8. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: MĚSTO MEZIBOŘÍ
IČ: 00266086
sídlo: Nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 57 400 Kč
název projektu (akce): Divadelní a naučný podzim 2011
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: Forad Consult, s.r.o.
IČ: 28578694
sídlo: Rybalkova 1323, 440 01 Louny
výše dotace: 595 000 Kč
název projektu (akce): Zavedení nástrojů sloužících pro zlepšení úrovně sociálních
služeb poskytovaných v Ústeckém kraji a pracovníků sociálně právní ochrany
10. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: HIPODROM MOST a.s.
IČ: 64653269
sídlo: Velebudice 213, 434 01 Most
výše dotace: 700 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Dostihový den – Cena Zimní královny
11. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: DREAM PRODUCTION MP, s.r.o.
IČ: 25487787
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sídlo: Hrnčířská 10/1, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 300 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Advent na hradě
12. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Hoštka
IČ: 00263648
sídlo: nám. Svobody 2, 411 72 Hoštka
výše dotace: 716 376 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Dětské hřiště Kochovice
13. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: ALMA VIS o.s.
IČ: 26586843
sídlo: Kamenná 1431/3, 400 03 Ústí nad Labem
výše dotace: 700 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 87,50%
název projektu (akce): KLUB PRO SENIORY A CENTRUM PRO MATKY
S DĚTMI
14. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: První mostecká nezisková o.s.
IČ: 26567229
sídlo: Vítězslava Nezvala 2478/205, 434 01 Most
výše dotace: 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Výstavba areálu sportoviště v lokalitě Krušných hor
15. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Tělovýchovná jednota Baník Souš o.s.
IČ: 41328345
sídlo: Fibichova 282, 434 01 Most
výše dotace: 4 300 000 Kč
termín realizace: 11.8.2010 – 7.9.2010
termín finančního ukončení: 31.12.2010
termín vyúčtování: do 31.7.2011
název projektu (akce): Rekonstrukce fotbalového stadionu umělé trávy III.
generace
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16. 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 RADONICE
IČ: 00262111
sídlo: Radonice 1, 431 55 Radonice
výše dotace: 3 573 732 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Chodníky Radonice včetně bezbariérových úprav
17. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Vladimíř Minařík - PRIMA IČ: 62759451
sídlo: SNP 2649/8, 434 01 Most
výše dotace: 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 90,91%
název projektu (akce): „Alternativní hudební
s charitativním kontextem“

aktivity

v Ústeckém

kraji

18. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: MĚSTO MEZIBOŘÍ
IČ: 00266086
sídlo: náměstí 8. května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 12 600 Kč
název projektu (akce): Stavění máje, pálení čarodějnic
19. 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: Český um - Artificium Bohemicum
IČ: 22850392
sídlo: Skalka u Doks 51, 472 01 Doksy
výše dotace: 600 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Severočeské farmářské trhy
20. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: 3V Třebušín
IČ: 26548631
sídlo: Na tvrzi 52, 41201 Třebušín
výše dotace: 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Cyklus návštěv dětí dětských domovů Ústeckého kraje na
vesnickou farmu
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21. 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: Agrární komora Litoměřicka
IČ: 28669096
sídlo: Pekařská 108/8, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 450 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Regionální potravinářský výrobek Ústeckého kraje – IV.
ročník
22. 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 BLATNO
IČ: 00261807
sídlo: Blatno 1, 430 01 Blatno
výše dotace: 1 868 040 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Výměna střešní krytiny na objektu obecního úřadu
23. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: DREAM PRODUCTION MP, s.r.o.
IČ: 25487787
sídlo: Hrnčířská 10/1, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Vinobraní Litoměřice, Ostrovní festival 2011
24. 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: D8 produkt s.r.o.
IČ: 28703651
sídlo: Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 90,90%
název projektu (akce): Internet pro seniory Ústeckého kraje
25. 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: Český olympijský výbor
IČ: 48546607
sídlo: Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10
výše dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
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termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Žijeme Londýnem
26. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: TJ ŠROUBÁRNA, ŽATEC
IČ: 14868571
sídlo: KOMENSKÉHO ALEJ 981, 438 11 Žatec
výše dotace: 1 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 76,92%
název projektu (akce): Sociální zázemí pro tenis, házenou a národní házenou
27. 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 VÝSLUNÍ
IČ: 00262251
sídlo: Výsluní 14, 431 83 Výsluní
výše dotace: 2 343 494 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Dětské hřiště na parcele č. 62 a 61 v k.ú. Výsluní
28. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: MĚSTO MEZIBOŘÍ
IČ: 00266086
sídlo: náměstí 8. května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 18 200 Kč
název projektu (akce): Setkání seniorů s představiteli města 2011
29. 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: Antonín Čejka
IČ: 74832930
sídlo: Pražská 45, 417 63 Žalany
výše dotace: 300 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Den dětí na hradě
30. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: DREAM PRODUCTION MP, s.r.o.
IČ: 25487787
sídlo: Hrnčířská 10/1, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 280 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 86,15%
název projektu (akce): Den seniorů
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31. 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: Bona fides o.s.
IČ: 70926328
sídlo: Nám. J. Gagarina 1230/3, 710 00 Ostrava
výše dotace: 3 050 000 Kč
název projektu (akce): Podpora vybraných architektonických skvostů Ústeckého
kraje
32. 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: Marketing Research Point s.r.o.
IČ: 28582535
sídlo: Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava
výše dotace: 2 970 000 Kč
název projektu (akce): Konference – kritické oblasti rozvoje Ústeckého kraje
33. 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: Občanské sdružení pro záchranu hradu Blansko
IČ: 22694064
sídlo: Ryjice 14, 403 31 Ryjice
výše dotace: 420 000 Kč
název projektu (akce): Statické zajištění a oprava vyhlídkové plošiny zříceniny
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:
žadatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem
IČ: 44226349
sídlo: Bílinská 110/3, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 735 000 Kč
název projektu (akce): Generální oprava varhan
35.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: Montessori centrum Děčín, o.s.
IČ: 22859551
sídlo: Dobrovského 1402/2, 405 02 Děčín I
výše dotace: 288 000 Kč
název projektu (akce): Montessori centrum – vzdělávací centrum pro předškolní
děti
36.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Nemocnice Žatec, o.p.s.
IČ: 25026259
sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec
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výše dotace: 3 500 000 Kč
název projektu (akce): Nákup a instalace CT
37.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 LOUKA
IČ: 00266043
sídlo: Louka u Litvínova, 435 33 Louka u Litvínova
výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Loukyjáda VI. ročník, Memorial Pluto
38.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: Nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 5 000 000 Kč
název projektu (akce): Opravy živičných povrchů místních komunikací
39.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Městys Peruc
IČ: 265331
sídlo: Oldřichova 49, 439 07 Peruc
výše dotace: 2 240 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce střechy Základní školy Peruc
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: Mozaika o.s.
IČ: 22833404
sídlo: Škroupova 1/780, 410 02 Lovosice
výše dotace: 385 000 Kč
název projektu (akce): Revitalizace místností a venkovní terasy Rodinného centra
Mozaika
41.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: ENERGIE o.p.s.
IČ: 25034545
sídlo: Hornická 106, 435 13 Meziboří
výše dotace: 1 547 646 Kč
název projektu (akce): Zateplení spojovací budovy a pravého křídla ENERGIE
o.p.s.
42.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
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Kulturní zařízení města Postoloprty, příspěvková organizace
IČ: 75064022
sídlo: Mírové nám. 3, 439 42 Postoloprty
výše dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): 500 let udělení městských práv aneb Porta Apostolorum
podeváté
43.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: Česko-ruská společnost, o.s.
IČ: 442747
sídlo: V Závětří 4, 170 00 Praha 7
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Česko-ruský dialog
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: Děčínské aktivity, o.s.
IČ: 22847707
sídlo: Rytířská 77/2, 405 01 Děčín
výše dotace: 1 400 000 Kč
název projektu (akce): Víceúčelové sportovní hřiště
45.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: XIX.ŽUPA SDRUŽENÝCH OBCÍ BARÁČNÍKŮ, TEPLICE
IČ: 443697
sídlo: Vrchlického 20/850, 419 01 Duchcov
výše dotace: 240 000 Kč
název projektu (akce): I. Mezinárodní Folklorní festival České středohoří
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: Statutární město Teplice
IČ: 00266621
sídlo: Nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Slavnostní zahájení 857. lázeňské sezóny v Teplicích
47.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: HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně postižených
IČ: 26595575
sídlo: Stavbařů 2696, 438 01 Žatec
17

výše dotace: 690 540 Kč
název projektu (akce): Práce – rovná příležitost
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: Domov důchodců Filipov
IČ: 47274581
sídlo: Filipov 65, 407 54 Jiříkov
výše dotace: 129 268 Kč
název projektu (akce): Posilování kompetencí klientů domova důchodců ve
Filipově omezující sociální vyloučení
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 Černouček
IČ: 526428
sídlo: Černouček 50, 413 01 Roudnice nad Labem
výše dotace: 1 400 000 Kč
název projektu (akce): Víceúčelové hřiště pro mládež
50.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: Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
IČ: 00360627
sídlo: Mírové nám. 153/26, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 700 000 Kč
název projektu (akce): Multimediální oddělení
51.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 Třebívlice
IČ: 264539
sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
výše dotace: 140 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce ordinace dětského a obvodního lékaře
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: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČ: 44555601
sídlo: Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Kostel sv. Floriána v Krásném Březně – Saská renesance
v Ústeckém kraji
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53.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 Vrutice
IČ: 00526061
sídlo: Vrutice 35, 41 147 Vrutice
výše dotace: 69 840 Kč
název projektu (akce): Multifunkční místnost, oprava podlahy
54.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: CF sociální firma, s.r.o.
IČ: 28701488
sídlo: Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): CF sociální firma
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 BOLEBOŘ
IČ: 00261815
sídlo: Boleboř 57, 431 21 Boleboř
výše dotace: 866 040 Kč
název projektu (akce): Nákup malotraktoru s přívěsným zařízením
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: TENISOVÝ KLUB LOUNY
IČ: 41324595
sídlo: Masarykovy sady 2790, 440 01 Louny
výše dotace: 2 264 970 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce střechy tenisové haly
57.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: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČ: 44555601
sídlo: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
výše dotace: 130 000 Kč
název projektu (akce): Vydání monografie v oblasti metalografie a fraktografe,
určené jak pro vědeckou sféru, tak pro podniky
(Hlasování: 45 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/23Z/2011
Žádost o povolení úlevy z uloženého penále za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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promíjí
občanskému sdružení Samostatný oddíl Brontosauři Slunečnice dětem se sídlem Náměstí J.
Gagarina 1230/3, 710 00 Ostrava, IČ: 70926328 vyměřené penále ve výši 41 250,- Kč
(Hlasování: 46 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/23Z/2011
Podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad v rámci
výzvy č. 21 pro projekt „Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém
kraji“, celkové náklady projektu 43 312 140 Kč a zajištění financování projektu spolufinancování Ústeckého kraje ve výši 15 %, tj. 6.496.821,00 Kč a profinancování ve výši
100 %, tj. 43.312.140,00 Kč.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/23Z/2011
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
v návaznosti na usnesení č. 32/16Z/2006 s prodejem nemovitostí formou veřejné dražby dle
zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, společností
Krajská zdravotní, a. s., jako prodávajícím, a to:


pozemek p. č. 4071/99 – druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 261 m2, obec
Chomutov, katastrální území Chomutov, zapsaný na LV č. 5 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,



pozemek p. č. 1004/4 - druh pozemku: ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 545
m2, obec Děčín, katastrální území Děčín, (geometrickým plánem došlo k rozdělení
pozemku p.č. 1004/1 zapsaném na LV č. 5492 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín).

(Hlasování: 41 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/23Z/2011
Projednání podaných žádostí Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí
v Ústeckém kraji na rok 2008-2013 (dále jen „Program“) na rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o poskytnutí dotace z Programu pro níže uvedené subjekty a jimi předložené projekty
v následující výši:
1. Michaela Marjanková, IČ: 75129205, Libotenice 11, 412 01 Litoměřice
Projekt: Nákup bramborového kombajnu
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Výše dotace: 230 000,2. ZD Klapý, IČ: 00120693, Klapý 45, 411 16 Klapý
Projekt: Údržba větrolamů
Výše dotace: 235 000,3. Sempra Vrbičany s.r.o., IČ: 25012827, Vrbičany 1, 411 21 Vrbičany
Projekt: Rekonstrukce střechy zemědělské hospodářské budovy
Výše dotace: 240 000,4. Krajská agrární komora, IČ: 70914214, Dělnická 33, 434 01 Most-Velebudice
Projekt: Neinvestiční technická podpora v odvětví zemědělství
Výše dotace: 300 000,5. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Komerse, Děčín-Libverda, p.o.,
IČ: 47274654, Českolipská 123, 405 02 Libverda
Projekt: Rodinná farma s genofondovými plemeny drobných hospodářských zvířat
a ukázkami moderních trendů v zemědělství
Výše dotace: 150 000,B) ukládá
Ing. Taťáně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
1. zajistit administraci smluv o poskytnutí dotace
2. předložit smlouvy hejtmance Ústeckého kraje k podpisu
Termín: 31. 5. 2011
3. zajistit kontrolu plnění předmětu smluv v souladu se smluvními podmínkami
Termín: Průběžně po předložení závěrečného vyhodnocení projektů
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/23Z/2011
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
změnu usnesení č. 14/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010 bod 6., kterým bylo schváleno uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ pro:
6. Město Hrob, IČO: 00266337
Sídlo: U Radnice 234, 417 04 Hrob
Projekt: realizace stavby „Křižanov – splašková kanalizace“
Výše dotace: 2 000 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
takto:
6. Město Hrob, IČO: 00266337
Sídlo: U Radnice 234, 417 04 Hrob
Projekt: realizace stavby „Křižanov – splašková kanalizace, I. a II. etapa“
Výše dotace: 2 000 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 91,6 % z celkových nákladů projektu
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,
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v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ uzavření dodatků ke smlouvě již přiznané dotace
z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje takto:
1.

Ke smlouvě č.827/2010, uzavřené s obcí Horní Beřkovice, IČ: 00263621, dodatek č.
1 - dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

2.

Ke smlouvě č. 826/2010, uzavřené s městysem Ročov, IČ: 00265446, dodatek č. 1
- dle přílohy č. 9 tohoto usnesení

C) 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“ uzavření smluv o poskytnutí dotací na projekty:
1. Městys Slavětín, IČO: 00265497
Sídlo: 439 09 Slavětín 50
Projekt: realizace stavby „Stavba kanalizace a ČOV v obci Slavětín“
Výše dotace: 3 000 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 92,5 % z celkových nákladů projektu
2. Obec Mšené - lázně, IČO: 00264083
Sídlo: Prosek 174, 411 19 Mšené - lázně
Projekt: realizace stavby „ČS a svozné jímky Podbradec a kanalizační výtlak do
Mšených - lázní“
Výše dotace: 1 000 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 89,7 % z celkových nákladů projektu
3. Obec Nové Dvory, IČO: 00264113
Sídlo: Nové Dvory 5, 413 01 Roudnice nad Labem
Projekt: realizace stavby „Nové Dvory Chvalín – splašková kanalizace 2. etapa“
Výše dotace: 1 581 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 90 % z celkových nákladů projektu
4. Statutární město Ústí nad Labem, IČO: 00081531
Sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Projekt: realizace PD stavby „Ústí nad Labem – odkanalizování místní části Hostovice“
Výše dotace: 588 700 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
5. Statutární město Ústí nad Labem, IČO: 00081531
Sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Projekt: realizace PD stavby „Ústí nad Labem – Brná – kanalizace III. etapa“
Výše dotace: 1 190 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
6. Město Rumburk, IČO: 00261602
Sídlo: Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Projekt: realizace stavby „Rekonstrukce rybníka v Podhájí, Rumburk – výpustný blok“
Výše dotace: 1 286 071 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
7. Město Rumburk, IČO: 00261602
Sídlo: Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Projekt: realizace stavby „Protipovodňové opatření – rybník Mexiko II, Rumburk“
Výše dotace: 1 136 136 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
8. Město Lovosice, IČO: 00263991
Sídlo: Školní 2, 410 30 Lovosice
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Projekt: realizace PD stavby „Lovosice – dešťová stoka „A“
Výše dotace: 791 700 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
9. Obec Martiněves, IČO: 00264024
Sídlo: Martiněves 24, 411 19 Mšené - lázně
Projekt: realizace PD stavby „Kanalizace Martiněves a Radešín, závěrečná etapa.
Výše dotace: 1 213 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
10. Obec Bžany, IČO: 00266108
Sídlo: 415 01 Bžany 50
Projekt: realizace stavby „Likvidace odpadních vod obce Bžany a jejích místních částí
Hradiště, Lbín, Lhenice a Lysec.
Výše dotace: 1 253 000 Kč bez DPH.
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
D) s c h v a l u j e
1. odstoupení od smlouvy č. 65/2010 uzavřené v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“
mezi Ústeckým krajem a společností MILEŠOVKA, obecně prospěšnou společností, IČ:
250 27336, na projekt „ČOV Milešovka“ dle přílohy č. 10 tohoto usnesení, a to v souladu s
článkem 4. odst. 2 smlouvy, z důvodu realizace projektu Ústavem fyziky atmosféry AV ČR,
v.v.i, IČ: 68378289, nikoliv společností MILEŠOVKA, obecně prospěšnou společností
2. výjimku ze „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 14/16Z/2010 ze dne 1. 9.
2010, a to
- z čl. IV., odst. 1 písm. b), dle něhož žadatelem o dotaci nemůže být právnická osoba, jejímž
zřizovatelem je Česká republika
- z čl. VII., odst. 3, dle něhož žadatel nemůže předkládat projekt, který byl již zrealizován a
dokončen
- z čl. VIII., odst. 2, dle něhož dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů
vzniklých v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta
a to ve prospěch žadatele o dotaci na projekt „ČOV Milešovka“, kterým je Ústav fyziky
atmosféry AV ČR, v.v.i, IČ: 68378289
3. v návaznosti na odstoupení od smlouvy dle bodu D)1. tohoto usnesení v rámci „Fondu vodního
hospodářství ÚK“ uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „ČOV Milešovka““
s žadatelem Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i, IČ: 68378289, dle přílohy č. 11 tohoto
usnesení.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/23Z/2011
Návrh na poskytnutí dotací z Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém
kraji na období 2010 až 2013 pro rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace“ dle předloženého materiálu.
B)

rozhoduje
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o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích na rok
2011 v rámci „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na
období 2010 až 2013“ s těmito subjekty:
1.
Město Jirkov, Náměstí Dr. Edv. Beneše 1, 431 11 Jirkov, IČ 00261904
Výše dotace: 1 880 310,- Kč
2.
Lesy Jezeří k.s., Na příkopě 857/18, 110 00 Praha, IČ 25029967
Výše dotace: 1 417 855,- Kč
3.
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ 00261891
Výše dotace: 2 323 770,- Kč
4.
Obec Hora Svatého Šebestiána, Hora Sv. Šebestiána 3, 431 82 Hora Sv.
Šebestiána, IČ 00261866
Výše dotace: 391 435,- Kč
5.
Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, IČ 0075566
Výše dotace: 484 905,- Kč
6.
Obec Blatno, Blatno 1, 431 01 Chomutov, IČ 00261807
Výše dotace: 735 120,- Kč
7.
Obec Málkov, Málkov – Zelená 3, 431 02 Málkov, IČ 00262013
Výše dotace: 114 080,- Kč
8.
Město Výsluní, Výsluní 14, 431 83 Výsluní, IČ 00262251
Výše dotace: 97 125,- Kč
9.
Obec Boleboř, Boleboř 57, 431 21 Boleboř, IČ 00261815
Výše dotace: 239 220,- Kč
10. Obec Hrobčice, Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice, IČ 00266345
Výše dotace: 61 390,- Kč
11. Město Most, Radniční 1, 434 01 Most, IČ 00266094
Výše dotace: 1 404 920,- Kč
12. Obec Křimov, Křimov 1, 430 01 Chomutov, IČ 00261971
Výše dotace: 183 170,- Kč
13. Bošinová Jana, Nebovazy 21, 430 01 Křimov, datum narození 10.3.1971
Výše dotace: 428 510,- Kč
C) ukládá
Ing. Taťáně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
1. zajistit administraci smluv o poskytnutí dotace
2. předložit smlouvy hejtmance Ústeckého kraje k podpisu
Termín: 31. 5. 2011
3. zajistit kontrolu plnění předmětu smluv v souladu se smluvními podmínkami
Termín: Průběžně po předložení závěrečného vyhodnocení projektů
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/23Z/2011
Návrh na poskytnutí dotací z Programu rozvoje ekologické výchovy vzdělávání a osvěty (EVVO) v
Ústeckém kraji na období let 2009 – 2012 pro rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Programu rozvoje ekologické výchovy vzdělávání
a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období let 2009 – 2012 (dále jen „Program“) pro rok
2011 následujícím subjektům:
1. Základní škola Měcholupy, Holedečská 2, 439 31 Měcholupy, IČ:61357430
Projekt: Energie slunce a její využití v Ekoškole - aplikace v praxi školy
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Výše dotace: 90 000 Kč
2. Základní škola, Muchova 228, Chlumec – příspěvková organizace, 403 39 Chlumec,
IČ: 44225997
Projekt: Přírodní učebna pod širým nebem
Výše dotace: 118 700 Kč
B)

rozhoduje
o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Programu pro rok 2011 následujícím subjektům:
1. Střední škola obchodu a služeb, Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 00525472
Projekt: Jsme součástí ekosystémů
Výše dotace: 164 900 Kč
2. SOŠ a SOU Podbořany, Kpt.Jaroše 862, 441 28 Podbořany, IČ: 18380824
Projekt: Kam s ním?
Výše dotace: 200 000 Kč
3. Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem, Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad
Labem, IČ:18385061
Projekt: Zelené dny - po stopách minulosti a budoucnosti
Výše dotace: 54 920 Kč

C)

ukládá
Ing. Taťáně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
1. zajistit administraci smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodu A)
návrhu usnesení
2. předložit smlouvy hejtmance Ústeckého kraje k podpisu
3. zajistit administraci zamítnutých žádostí subjektů uvedených v bodu B) návrhu
usnesení
Termín: 31. 5. 2011
4. zajistit kontrolu plnění předmětu smluv v souladu se smluvními podmínkami
Termín: Průběžně do schválení závěrečného vyhodnocení projektů

(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/23Z/2011
Rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém
kraji na rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
přidělení finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
v Ústeckém kraji na rok 2010, v souladu s § 11, odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), takto:
1. Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace
se sídlem: Raisova 3, 406 55 Děčín IV – Podmokly
IČ: 64679454
ve výši: 1 630 000 Kč
prostřednictvím účtu svého zřizovatele, tj. Statutárního města Děčín
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2. Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, příspěvková
organizace
se sídlem: Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov
IČ: 00360589
ve výši: 1 010 000 Kč
prostřednictvím účtu svého zřizovatele, tj. Statutárního města Chomutov
3. Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
se sídlem: Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice
IČ: 00360627
ve výši: 1 570 000 Kč
prostřednictvím účtu svého zřizovatele, tj. Města Litoměřice
4. Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 1, 440 01 Louny
IČ: 65108477
ve výši: 770 000 Kč
prostřednictvím účtu svého zřizovatele, tj. Města Louny
5. Městská knihovna Žatec, příspěvková organizace
se sídlem: Náměstí Svobody 52, 438 11 Žatec
IČ: 49123742
ve výši: 300 000 Kč
prostřednictvím účtu svého zřizovatele, tj. Města Žatce
6. Městská knihovna Most, příspěvková organizace
se sídlem: Moskevská 12, 434 21 Most
IČ: 00080713
ve výši: 710 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele, tj. Statutárního města Most
7. Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace
se sídlem: Lípová 796/13, 415 01 Teplice
IČ: 00361216
ve výši: 990 000 Kč
prostřednictvím účtu svého zřizovatele, tj. Statutárního města Teplice
B)

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

(Hlasování: 41 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/23Z/2011
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji na rok 2011 – rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí neinvestiční dotace, následujícím žadatelům:
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Projekt č. 1
Název projektu: Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2011 v rámci kraje
Žadatel: SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČ: 00083283
Ve výši: 1 200 tisíc Kč.
Projekt č. 3
Název projektu: Přímá finanční podpora regionální a nadregionální činnosti Městského
divadla v Mostě
Žadatel: Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.
Sídlo: Divadelní 15, 434 01 Most
IČ: 27275701
Ve výši: 1 800 tisíc Kč.
Projekt č. 4
Název projektu: Podpora aktivit Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem
Žadatel: Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sídlo: Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00083135
Ve výši: 2 400 tisíc Kč.
Projekt č. 5
Název projektu: Nadregionální činnost Činoherního divadla města Ústí nad Labem
Žadatel: Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s.
Sídlo: Varšavská 767, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 28677129
Ve výši: 500 tisíc Kč.
B)

souhlasí
s poskytnutím neinvestiční dotace výše uvedeným žadatelům za podmínky předložení
rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace.

C)

ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady ÚK, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části
A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2011

(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/23Z/2011
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2011 – rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí neinvestiční dotace, těmto žadatelům:
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Projekt č. 8
Název projektu: 47. ročník Festivalu Ludwiga van Beethovena 2011
Žadatel: Severočeská filharmonie Teplice
IČ: 00083283
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Ve výši: 300.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 22. 7. 2011.
Projekt č. 12
Název projektu: Lázeňské dny v Dubí
Žadatel: Město Dubí
IČ: 00266281
Sídlo: Ruská 264/128, 417 01 Dubí
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2011.
Projekt č. 13
Název projektu: Svátek dobré nálady
Žadatel: Město Kryry
IČ: 00265080
Sídlo: Hlavní 1, 439 81 Kryry
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 15. 7. 2011.
Projekt č. 27
Název projektu: Jubilejní 20. ročník Festivalu uprostřed Evropy - Mitte Europa
Žadatel: Misslareuth 1990. Mitte Europa
IČ: 68780451
Sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 494/43, 350 02 Cheb
Adresa pro doručování: Misslareuth 1990. Mitte Europa
Březno 44, 410 02 Lovosice
Ve výši: 300.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2011.
Projekt č. 39
Název projektu: Městské slavnosti Děčín 2011 – soubor kulturních a sportovních akcí
pro širokou veřejnost
Žadatel: Statutární město Děčín
IČ: 00261238
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 6. 2011.
Projekt č. 52
Název projektu: Klášterecké hudební prameny 2011
Žadatel: Město Klášterec nad Ohří
IČ: 00261939
Sídlo: náměstí Dr. Edvarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Ve výši: 70.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 9. 8. 2011.
Projekt č. 56
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Název projektu: Osecké slavnosti 2011
Žadatel: Město Osek
IČ: 00266558
Sídlo: Zahradní 246, 417 05 Osek
Ve výši: 60.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2011.
Projekt č. 57
Název projektu: VIII. ročník Litoměřického loutkového festivalu
Žadatel: Město Litoměřice
IČ: 00263958
Sídlo: Mírové Náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Ve výši: 30.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 7. 2011.
Projekt č. 64
Název projektu: Vejprtský drozd kulturně společenská akce – květen 2011
Žadatel: Město Vejprty
IČ: 00262170
Sídlo: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
Ve výši: 30.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 3. 6. 2011.
Projekt č. 97
Název projektu: Benešovský slunovrat 2011
Žadatel: Město Benešov nad Ploučnicí
IČ: 261181
Sídlo: Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Ve výši: 61.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2011.
Projekt č. 117
Název projektu: Umíme se bavit …
Žadatel: Město Libochovice
IČ: 00263931
Sídlo: náměstí 5. května 48, 411 17 Libochovice
Ve výši: 40.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2011.
Projekt č. 120
Název projektu: Sochařské sympozium Most 2011
Žadatel: Statutární město Most
IČ: 00266094
Sídlo: Radniční 1, 434 69 Most
Ve výši: 30.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2011.
Projekt č. 137
Název projektu: ÚŠTĚCKÝ ADVENT
Žadatel: Město Úštěk
IČ: 00264571
Sídlo: Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk
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Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2011.
B)

souhlasí
s poskytnutím neinvestiční dotace výše uvedeným žadatelům za podmínky předložení
rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace.

C)

ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady ÚK, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části
A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2011

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/23Z/2011
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011 – rozdělení
dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

vyhrazuje
si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o poskytnutí dotace podle Programu vyšším než
200 000,-Kč a o poskytnutí dotace obcím bez ohledu na výši příspěvku;

B)

schvaluje
poskytnutí dotace na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní
památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu těmto žadatelům:
projekt č. 2
Městys Peruc, IČ: 00265331, dotace ve výši 130 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava omítek a fasádního nátěru budovy
radnice Městyse Peruc
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 8. 2011
projekt č. 8
Obec Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 00261416, dotace ve výši 100 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava hradeb zříceniny hradu Tolštejn
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 10. 2011
projekt č. 16
Město Klášterec nad Ohří, IČ: 00261939, dotace ve výši 450 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na
náměstí Dr. E. Beneše v Klášterci nad Ohří
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 0 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 10. 2011
projekt č. 17
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Město Žatec, IČ: 00265781, dotace ve výši 390 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava krovu objektu čp. 27 – Městské
divadlo Žatec
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2011
projekt č. 19
Římskokatolická farnost – děkanství Chomutov, IČ: 47792477, dotace ve výši 390 000,Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Provedení restaurování havarijních vitráží
v kostele sv. Barbory v Chomutově
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 34 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2011
projekt č. 30
Obec Srbská Kamenice, IČ: 00831387, dotace ve výši 50 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Kompletní restaurátorské práce na
kamenném reliéfu Korunování Panny Marie v Srbské Kamenici
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 10 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2011
projekt č. 35
Město Jirkov, IČ: 00261904, dotace ve výši 110 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
v Jirkově
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 0 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2011
projekt č. 42
Obec Měcholupy, IČ: 00265233, dotace ve výši 60 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Záchrana hrazděnky a přilehlých objektů
čp. 7, Velká Černoc
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 40 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 10. 2011
projekt č. 45
Město Štětí, IČ: 00264466, dotace ve výši 120 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 56 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 10. 2011
projekt č. 53
Vladimír Přibyl, nar. 5. 6. 1964, dotace ve výši 300 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava kamenných ostění oken a vstupního
portálu, celková oprava vstupních dveří zámku Konojedy u Úštěka čp. 61
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
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-

min. 42 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2011

projekt č. 56
Město Třebeníce, IČ: 00264521, dotace ve výši 200 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
– Lipá, Mrsklesy
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 0 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2011
projekt č. 58
Obec Vrutice, IČ: 00526061, dotace ve výši 300 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava kaple sv. Antonína Paduánského
v obci Vrutice
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2011
projekt č. 60
Obec Podsedice, IČ: 00555207, dotace ve výši 80 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Boží muka – odstranění havarijního stavu
Obřice
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 9. 2011
projekt č. 61
Biskupství litoměřické, IČ:00445126, dotace ve výši 300 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování kaple sv. Vavřince
v Litoměřicích – II. etapa
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 14 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2011
projekt č. 63
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, IČ:46717935, dotace ve výši 226 000,Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování Svatých schodů Loreta
s ambity v Rumburku
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 10. 2011
projekt č. 79
Obec Telnice, IČ: 00267074, dotace ve výši 500 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurátorsko – konzervátorský zásah na
rakouském pomníku bitvy z roku 1813
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 10 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2011
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projekt č. 80
Římskokatolická farnost Koštice nad Ohří, IČ: 62769375, dotace ve výši 280 000,- Kč
za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Statické zajištění kostela sv. Antonína
Paduánského v Košticích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 10. 2011
projekt č. 87
Polesí Střekov, a.s., IČ: 25025236, dotace ve výši 300 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Zámek Libouchec – obnova podlah ve
frontálním křídle ve Starém paláci
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 31 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2011
projekt č. 90
Statutární město Most, IČ: 00266094, dotace ve výši 720 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Památník obětem 2. světové války
v Mostě, práce na odstranění vlhkosti
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 8. 2011
projekt č. 98
Římskokatolická farnost Lovosice, IČ: 46772537, dotace ve výši 350 000,- Kč za
podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava krovu a výměna poškozené krytiny
střechy sv. Václava v Lovosicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2011
projekt č. 99
Římskokatolická farnost Levín, IČ: 62769791, dotace ve výši 320 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Obnova havarijního stavu kostela
Povýšení sv. Kříže v Levíně u Litoměřic
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2011
projekt č. 100
Římskokatolická farnost Třebenice, IČ: 62769120, dotace ve výši 300 000,- Kč za
podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Obnova střechy budovy fary v Třebenicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2011
projekt č. 106
Město Osek, IČ: 00266558, dotace ve výši 750 000,- Kč za podmínky:
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-

užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava ohradní zdi Kuchyňské zahrady
Osek
spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2011

projekt č. 112
Statutární město Děčín, IČ: 00261238, dotace ve výši 314 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava vnějšího pláště Čajového pavilonu
v Jižních zahradách zámku
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2011
projekt č. 113
Římskokatolická farnost Libčeves, IČ: 64018318, dotace ve výši 240 000,- Kč za
podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Kostel Stětí sv. Jana Křtitele Libčeves,
oprava střechy sakristie a restaurování maleb
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 18 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 10. 2011
1) dotace poskytnout žadatelům na základě smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku X. Programu;
C)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku X. Programu se žadateli uvedenými v části B) tohoto usnesení, dle přílohy č. 3
usnesení Zastupitelstva č.32/20Z/2010 – schváleného vzoru smlouvy
Termín: 31. 8. 2011

(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 34/23Z/2011
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2011 – rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
1) dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace těmto žadatelům:
projekt č.12
Město Štětí, IČ: 00264466, dotace ve výši 75 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Obnova Božích muk u silnice mezi Chcebuzí a Brocnem
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 45 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 31. 10. 2011
projekt č. 19
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Obec Lubenec, IČ: 00265217, dotace ve výši 45 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Oprava sochy sv. Řehoře v Lubenci
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 30 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 31. 12. 2011
projekt č. 21
Obec Polerady, IČ: 00266132, dotace ve výši 65 500,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Obnova Božích muk Polerady
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu min. 30 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 30. 9. 2011
projekt č. 26
Obec Homole u Panny IČ: 00555495, dotace ve výši 60 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Rekonstrukce Božích muk v Homoli u Panny
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 30 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 31. 12. 2011
projekt č. 28
Statutární město Teplice, IČ: 00266621, dotace ve výši 40 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Oprava meteorologického sloupku v Šanovském parku (Sady Čs.
armády) v Šanově
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 33 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 31. 10. 2011
projekt č. 29
Město Klášterec nad Ohří, IČ: 00261939, dotace ve výši 30 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Záchrana a obnova kapličky v obci Ciboušov
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 30 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 31. 12. 2011
projekt č. 30
Město Jiříkov, IČ: 00261424, dotace ve výši 58 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Rumburská, Jiříkov
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 30 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 31. 12. 2011
projekt č. 31
Obec Deštnice IČ: 00556289, dotace ve výši 35 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Oprava kapličky v Sádku
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 40 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 31. 10. 2011
projekt č. 41
Obec Kalek, IČ: 00261921, dotace ve výši 31 500,- Kč za podmínky:
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užití dotace k účelu: Obnova litinového křížku s korpusem Krista u kostela sv. Václava
v Kalku
spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 30 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací v termínu do 31. 12. 2011

2) poskytnout neinvestiční dotaci výše uvedeným žadatelům za podmínky
předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace
B)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku XIII. Programu se žadateli uvedenými v části A) tohoto usnesení, dle přílohy B
usnesení Zastupitelstva č.33/20Z/2010 – schváleného vzoru smlouvy
Termín: 31. 8. 2011

(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 35/23Z/2011
Podpora zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem
a v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje v roce 2010“ – vyúčtování
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o vyúčtování příspěvku poskytnutého v rámci programu „Podpora zkvalitnění péče o
seniory v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje v roce 2010“ dle předloženého
materiálu.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 36/23Z/2011
Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2011 –
vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o poskytnutí dotace v rámci kompetence dané v § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona 129/200
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších, organizacím uvedeným v příloze č.
12 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 13. 5. 2011
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 37/23Z/2011
Dotační program prevence kriminality v Ústeckém kraji 2011 – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) rozhodlo
1. v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v programu Prevence
kriminality v Ústeckém kraji 2011 níže uvedeným obcím:
Město Bílina
sídlo: Břežánská č. 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
ve výši 198.000 Kč na projekt Prázdninový příměstský tábor v Bílině (na ZŠ praktická)
Město Duchcov
sídlo: Náměstí Republiky č. 20/5, 419 01 Duchcov
IČ: 00266299
ve výši 44.000 Kč na projekt Terapeutický pobyt – prázdninové pobyty
Město Jirkov
sídlo: Nám. Dr. E. Beneše č. 1, 431 11 Jirkov
IČ: 00261904
ve výši 10.000 Kč na projekt Lepší třída
a ve výši 54.000 Kč na projekt Klidné stáří
Město Kadaň
sídlo: Mírové náměstí č. 1, 432 01 Kadaň
IČ: 00261912
ve výši 79.000 Kč na projekt Výchovně rekreační víkendové pobyty 2011,
ve výši 70.000 Kč na projekt Společně proti kriminalitě
a ve výši 70.000 Kč na projekt Vybavení pohovorové a výslechové místnosti na MěÚ
Město Krásná Lípa
sídlo: Masarykova č. 246/6, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 00261459
ve výši 60.000 Kč na projekt Prevence kriminality Krásná Lípa
Město Litoměřice
sídlo: Mírové náměstí č. 15/7, 412 01 Litoměřice
IČ: 00263958
ve výši 43.000 Kč na projekt S nadějí do programu Pět P,
ve výši 50.000 Kč na projekt Pestrým programem proti nudě,
ve výši 16.000 Kč na projekt Pozor na zloděje
a ve výši 39.000 Kč na projekt Chránit a pomáhat i na jízdních kolech
Město Lom
sídlo: nám. Republiky č. 13, 435 11 Lom
IČ: 00266035
ve výši 12.000 Kč na projekt Bezpečnostní stojany na kola
Město Louny
sídlo: Mírové náměstí č. 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
ve výši 160.000 Kč na projekt Šance
a ve výši 91.000 Kč na projekt Mozaika
Město Lovosice
sídlo: Školní č. 407, 410 02 Lovosice
IČ: 00263991
ve výši 50.000 Kč na projekt Zabezpečení kol ochrannými prvky
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Obec Obrnice
sídlo: Mírová č. 66, 435 21 Obrnice
IČ: 00266116
ve výši 181.000 Kč na projekt Asistent prevence kriminality
a ve výši 105.000 Kč na projekt Příměstský tábor Obrnice 2011
Město Podbořany
sídlo: Mírová č. 615, 441 01 Podbořany
IČ: 00265365
ve výši 102.000 Kč na projekt Víkendové pobyty 2011
Město Roudnice nad Labem
sídlo: Karlovo náměstí č. 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
ve výši 31.000 Kč na projekt Pokračování projektu "Úřad vstřícný k dětem" aneb…,
ve výši 40.000 Kč na projekt Podzimní pobyt pro děti pocházející evidencí OSPOD…
a ve výši 45.000 Kč na projekt Letní pobyt pro děti pocházející evidencí OSPOD…
Město Šluknov
sídlo: nám. Míru č. 1, 407 77 Šluknov
IČ: 00261688
ve výši 11.000 Kč na projekt Zážitkový tábor pro děti z vyloučených lokalit a podpora
navazujících služeb
Město Trmice
sídlo: Fügnerova č. 448/29, 400 04 Trmice
IČ: 00674010
ve výši 80.000 Kč na projekt Odpolední škola
Město Varnsdorf
sídlo: Nám. E. Beneše č. 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
ve výši 57.000 Kč na projekt Víkendové poznávací pobyty
Město Žatec
sídlo: nám. Svobody č. 1, 438 01 Žatec
IČ: 00265781
ve výši 34.000 Kč na projekt Bezpečnostní systém FOD v Žatci,
ve výši 60.000 Kč na projekt Prodloužený víkendový pobyt dětí
a ve výši 60.000 Kč na projekt Víkendové pobyty pro děti z rodin ohrožených sociálním
vyloučením v roce 2011.
2. o vyhlášení 2. kola dotačního programu „Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2011“
v souladu s předloženým materiálem.
B) ukládá
1. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit realizaci
bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2011
2. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zajistit administraci
dotačního programu uvedeného v bodě A) 2., tj. zejména zveřejnění programu, vyhodnocení
žádostí, předložení materiálu Zastupitelstvu Ústeckého kraje a oznámení výsledků dotačního
řízení Ministerstvu vnitra ČR.
Termín: 30. 9. 2011
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 38/23Z/2011
Projednání Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce
2009/2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Ústeckého kraje za školní rok 2009/2010
dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 39/23Z/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: Obchodní akademie, Teplice, Poštovní 3, příspěvková organizace
Sídlo: Teplice, Poštovní 3/464, PSČ 415 40
IČ: 61 515 621
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace
Sídlo: Teplice, Benešovo náměstí 1/604, PSČ 415 49
IČ: 61 515 515
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace
Sídlo: Teplice, Smetanovo nám. 786, PSČ 415 02
IČ: 00 555 878
a to dnem 1. září 2011.
Majetek, práva a závazky Obchodní akademie, Teplice, Poštovní 3, příspěvková organizace a
Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, přecházejí na
přejímací Hotelovou školu, Teplice, příspěvková organizace. Název právnické osoby vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední
průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace.
2. příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Střední odborná škola, Ústí nad Labem, Stará 100, příspěvková organizace
Sídlo: Ústí nad Labem, Stará 100/2702, PSČ 400 11
IČ: 44 555 130
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
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Název: Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková
organizace
Sídlo: Ústí nad Labem, Stavbařů 5, PSČ 400 11
IČ: 44 555 512
a to dnem 1. září 2011.
Majetek, práva a závazky Střední odborné školy, Ústí nad Labem, Stará 100, příspěvková
organizace, přecházejí na přejímací Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů
5, příspěvková organizace. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského
zařízení po sloučení: Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace.
3. příspěvková organizace Ústeckého kraje
Název: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková
organizace
Sídlo: Litoměřice, Dlouhá 6/221, PSČ 412 85
IČ: 00 673 021
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední pedagogická škola Johana Heinricha Pestalozziho, Litoměřice, Komenského
3, příspěvková organizace
Sídlo: Litoměřice, Komenského 3/754, PSČ 412 62
IČ: 46 773 495
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice, Dlouhá 6,
příspěvková organizace, přecházejí na přejímací Střední pedagogickou školu Johana Heinricha
Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3, příspěvková organizace. Název právnické osoby
vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Střední školy, Litoměřice,
příspěvková organizace.
4. příspěvková organizace Ústeckého kraje
Název: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace
Sídlo: Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, PSČ 413 11
IČ: 46 773 754
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace
Sídlo: Litoměřice, Svojsíkova 1, PSČ 412 65
IČ: 46 773 673
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Gymnázia, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková
organizace přecházejí na přejímací Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1,
příspěvková organizace. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského
zařízení po sloučení: Polabské gymnázium, Litoměřice, příspěvková organizace.
5. příspěvková organizace Ústeckého kraje
Název: Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace
Sídlo: Lovosice, Sady pionýrů 600, PSČ 410 02
IČ: 46 773 720
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
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Název: Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace
Sídlo: Lovosice, Osvoboditelů 2, PSČ 410 34
IČ: 00 082 571
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Gymnázia, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace,
přecházejí na přejímací Střední odbornou školu technickou a zahradnickou, Lovosice, příspěvková
organizace. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po
sloučení: Gymnázium a Střední odborná škola, Lovosice, příspěvková organizace.
6. příspěvková organizace Ústeckého kraje
Název: Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace
Sídlo: Most, Topolová 584, PSČ 434 47
IČ: 49 872 419
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace
Sídlo: Most, Jana Palacha 711/2, PSČ 434 01
IČ: 00 524 905
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Střední průmyslová školy, Most, Topolová 584, příspěvková organizace,
přecházejí na přejímací Střední školu gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková
organizace. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po
sloučení: Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most,
příspěvková organizace.
7. příspěvková organizace Ústeckého kraje
Název: Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace
Sídlo: Chomutov, Palackého 3, PSČ 430 01
IČ: 00 673 391
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková
organizace
Sídlo: Chomutov, Na Průhoně 4800, PSČ 430 11
IČ: 41 324 641
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Střední zdravotnické školy, Chomutov, Palackého 3, příspěvková
organizace, přecházejí na přejímací Střední školu energetickou a stavební, Chomutov, Na Průhoně
4800, příspěvková organizace. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského
zařízení po sloučení: Střední odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,
Chomutov, příspěvková organizace.
8. příspěvková organizace Ústeckého kraje
Název: Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště,
Chomutov, příspěvková organizace
Sídlo: Chomutov, Černovická 2901, PSČ 430 03
IČ: 00 082 520
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední škola technická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace
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Sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ 430 01
IČ: 18 383 696
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Obchodní akademie, Střední odborné školy gastronomie a Středního
odborného učiliště, Chomutov, příspěvková organizace, přecházejí na přejímací Střední školu
technickou a automobilní Chomutov, příspěvková organizace. Název právnické osoby
vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Střední odborná škola,
Chomutov, příspěvková organizace.
9. příspěvková organizace Ústeckého kraje
Název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace
Sídlo: Rumburk, Komenského 10, PSČ 408 15
IČ: 47 274 603
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace
Sídlo: Rumburk, Františka Nohy 6/959, PSČ 408 30
IČ: 00 673 773
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Gymnázia, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace,
přecházejí na přejímací Střední zdravotnickou školu a Obchodní akademii, Rumburk, příspěvková
organizace. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po
sloučení: Gymnázium, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Rumburk, příspěvková
organizace.
10. příspěvková organizace Ústeckého kraje
Název: Gymnázium, Podbořany, Komenského 843, příspěvková organizace
Sídlo: Podbořany, Komenského 843, PSČ 441 14
IČ: 61 357 031
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace
Sídlo: Podbořany, Kpt. Jaroše 862, PSČ 441 28
IČ: 18 380 824
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Gymnázia, Podbořany, Komenského 843, příspěvková organizace,
přecházejí na přejímací Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková
organizace. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po
sloučení: Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.
11. příspěvková organizace Ústeckého kraje
Název: Obchodní akademie generála Františka Fajtla Louny, příspěvková organizace
Sídlo: Louny, Osvoboditelů 497, PSČ 440 64
IČ: 61 357 553
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace
Sídlo: Louny, Osvoboditelů 380, PSČ 440 58
IČ: 14 451 042
a to dnem 1. září 2013.
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Majetek, práva a závazky Obchodní akademie generála Františka Fajtla Louny, příspěvková
organizace, přecházejí na přejímací Střední odbornou školu, Louny, příspěvková organizace.
Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Obchodní
akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, 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. 12. 2013

(Hlasování: 45 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 40/23Z/2011
Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2011“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje a vyhlašuje
dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2011“ dle přílohy 13
tohoto usnesení
B) schvaluje
a) výjimku ze „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu
Ústeckého kraje (Zásady)“, schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
44/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2) těchto Zásad.
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 14 tohoto usnesení
C) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje, zajistit vyhlášení dotačního programu „Prevence rizikového chování v
Ústeckém kraji v roce 2011“ dle předloženého materiálu na internetových stránkách a úřední
desce Ústeckého kraje.
Termín: 1. 5. 2011
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 41/23Z/2011
Dotační program: „Sport 2011“ - schválení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
dle ust. § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném
znění, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekty obcím a jimi zřizovaným organizacím dle
přílohy 15 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2011

(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 42/23Z/2011
Dotační program: „Volný čas 2011“ - schválení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
dle ust. § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném
znění, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekty obcím a jimi zřizovaným organizacím dle
přílohy 16 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2011

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 43/23Z/2011
Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR –
rozdělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
přidělení finančních prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 44/23Z/2011
Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2011 – návrh dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 10 zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, o
poskytnutí finanční podpory ve formě dotace na realizaci projektů Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2011 obcím a ve výši dle příloh č. 17, 18 a 19 tohoto usnesení.
(Hlasování: 45 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 45/23Z/2011
Memorandum o porozumění mezi Ústeckým krajem a městy Vršac, Bela Crkva, rozvojovou
agenturou ve Zrenjaninu a národním úřadem práce v Republice Srbsko
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, uzavření Memoranda o porozumění mezi Ústeckým krajem, Česká
republika, a městy Vršac, Bela Crkva, Regionální rozvojovou agenturou Zrenjanin a
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Národním úřadem práce Republiky Srbsko, Republika Srbsko dle přílohy č. 20 tohoto
usnesení.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 46/23Z/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 obce Čeradice do 31. 12. 2011
- Pořízení územně plánovací dokumentace obce Všehrdy do 30. 6. 2012
- Územní plán Libočany do 30. 6. 2012
- Územní plán Františkov nad Ploučnicí do 30. 6. 2011
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 47/23Z/2011
Projekty pro Regionální operační program NUTS II Severozápad, výzva č. 21
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad pro projekty
1. „Labská stezka č. 2 – Etapa 2“ s celkovými náklady ve výši 264.566.000,- Kč,
2. „Cyklostezka Ploučnice“ s celkovými náklady ve výši 115.511.213,60 Kč
3. „Brána do Čech“
B)

schvaluje
zajištění spolufinancování Ústeckého kraje a profinancování projektů
1. „Labská stezka č. 2 – Etapa 2“ – spolufinancování ve výši 15%, tj. 39.684.900,- Kč a
profinancování ve výši 100%, tj. 264.566.000,- Kč;
2. „Cyklostezka Ploučnice“ – spolufinancování ve výši 15%, tj. 17.326.682,04 Kč a
profinancování celkových nákladů ve výši 100%, tj. 115.511.213,60 Kč;
3. „Brána do Čech“ - spolufinancování 15%, tj. činí 1.050.000 Kč a profinancování
celkových nákladů ve výši 100%, tj. 7.000.000 Kč.

(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 48/23Z/2011
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě s Libereckým krajem pro rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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rozhodlo
o uzavření smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2011
mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, a Libereckým krajem, IČ 70891508, dle přílohy č. 21
tohoto usnesení.
(Hlasování: 40 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 49/23Z/2011
Vejprty – změny v silniční síti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
převzetí místních komunikací ul. Kollárova, Lesní a část ul. Horská v části Nové Zvolání
v katastru Města Vejprty do majetku Ústeckého kraje s právem hospodaření pro
příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje dle předloženého materiálu.
B) n e s c h v a l u j e
převzetí místních komunikací ul. Jana Švermy, Údolní, Hasičská, Antonína Dvořáka
v katastru Města Vejprty do majetku Ústeckého kraje dle předloženého materiálu.
C) u k l á d á
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci tohoto usnesení v části A).
Termín: 15. 8. 2011
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 50/23Z/2011
Projednání žádosti o dotaci z Fondu obnovy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dotaci z FO Obci Horní Podluží na akci : „Povodně srpen 2010 – most k č.p. 244 v Horním
Podluží“ (č.žád. 1/11-FO) ve výši 323.516,- Kč se současným udělením výjimky z čl. 3.5,
Zásad pro poskytování dotací z Fondu obnovy, tj. prominutí další spoluúčasti žadatele.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 51/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
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2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti
KOVODEMONT CZECH, a.s., se sídlem Beranových 696, Praha 18, Letňany, PSČ 199
02, IČ: 27945804 a to:
- pozemek: p.p.č. 1170/11 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha (oddělen z p.p.č. 1170/9 o výměře 2057 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 209-58/2009 ze dne 30. 11. 2009)
obec Most, k.ú. Třebušice, zapsané na LV č. 70 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Most, pro Ústecký kraj za kupní cenu 30.694,--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. 7. 2011

2.
Usnesení č. 52/23Z/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 Václavu Slovanovi, bytem
Řisuty 38, Libčeves, PSČ 440 01, a to:
- pozemek: p.p.č. 650/7 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(oddělen z p.p.č. 650/1 o výměře 4162 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 95-206/2010 ze dne 29. 6. 2010)
obec Libčeves, k.ú. Řisuty u Libčevsi, zapsané na LV č. 250 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Louny, pro Ústecký kraj za kupní cenu 7.416,--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. 7. 2011

3.
Usnesení č. 53/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje

47

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 manželům Ing. Břetislavu
Honsovi, bytem: Klicperova 211, 405 02 Děčín XXXI, RČ: 580410/0588 a Růženě
Honsové, bytem: Klicperova 211, 405 02 Děčín XXXI, RČ: 606215/1205 (podíl
782/1733) a manželům Václavu Spilkovi, bytem: Děčín XXVII-Březiny 76, 405 02
Děčín 2, RČ: 670209/0516 a Miroslavě Spilkové, bytem: Děčín XXVII - Březiny 76,
405 02 Děčín 2, RČ: 715127/2381 (podíl 951/1733), a to:
- budova: Děčín XXVII - Březiny, č. p. 206, způsob využití: byt. dům, na st. p. č. 132/9,
- pozemek: st. p. č. 132/9 o výměře 152 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsaných na LV č. 402 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj za kupní cenu 463.965,- Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola
zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda,
příspěvková organizace, se sídlem: Českolipská 123, 405 02 Děčín-Libverda,
IČ: 47274654.
B)

ukládá
uložit 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

4.
Usnesení č. 54/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne
5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Juraji Cicuovi,
bytem: Pražská 319/22, 408 01 Rumburk, RČ: 530210/330 a Boženě Cicuové,
bytem: Pražská 319/22, 408 01 Rumburk, RČ: 545302/3191, a to:
- pozemek: p. p. č. 1358 „díl a“ o výměře 112 m2, druh pozemku: zastavěná plocha,
způsob využití: bydlení (oddělený z p. p. č. 38/8 o výměře 11894 m2, dle geometrického
plánu č. 1048-45/2010 ze dne 11. 8. 2010, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice),
obec Rumburk, k. ú. Horní Jindřichov, zapsané na LV č. 2621 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 18.098,Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

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

5.
Usnesení č. 55/23Z/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) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Jiřímu Rebhánovi, bytem
Fr. Halase 2584, 434 01 Most, a to:
- pozemek: p.p.č. 35/21 díl „a“ o výměře 21 m2, druh pozemku: zahrada (oddělen
z pozemku p.č. 520/1 o výměře 8048 m2 a sloučen do pozemku p.č. 35/21
geometrickým plánem č. 234-6/2009 ze dne 26.8.2010),
- pozemek: p.p.č. 35/28 díl „b“ o výměře 215 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: neplodná půda (oddělen z pozemku p.č. 520/1 o výměře 8048 m2 a
sloučen do pozemku p.č. 35/28 geometrickým plánem č. 234-6/2009 ze dne 26.8.2010)
obec Želenice, k.ú. Liběšice u Želenic, zapsaných na LV č. 153 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za kupní cenu 3 832,- 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: 31. 8. 2011

6.
Usnesení č. 56/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 34/18Z/2010 ze dne 27.10.2010

B)

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) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti Sempra
Vrbičany s.r.o., se sídlem Vrbičany 1, PSČ 411 21, IČ: 25012827, a to:
- budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na st.p.č. 1/3
- pozemek: st.p.č. 1/3 o výměře 2 256 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 2/6 o výměře 19 057 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka (pozemek
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byl oddělen z p.p.č. 2/1 o výměře 23 345 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 125-68/2010 ze dne 4.8.2010)
- pozemek: p.p.č. 1 o výměře 557 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
vodní nádrž umělá
obec Vrbičany, k.ú. Vrbičany u Lovosic, zapsaných na LV č. 174 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu 250
000,- Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, se
sídlem Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, IČ: 00082571, a to za podmínky současného
zřízení věcného břemene ve prospěch Ústeckého kraje schváleného usnesením rady kraje
ze dne 30.3.2011 a akceptace kupujícího vybudovat přeložku stávajících rozvodů nízkého
napětí na své náklady nejpozději do 30.6.2012.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu a smlouvu o
zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu
B) 2. tohoto usnesení a zřízení věcného břemene uvedeného v usnesení rady kraje ze dne
30.3.2011 k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

7.
Usnesení č. 57/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 39/13Z/2010 ze dne 31.3.2010

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: č. e. 49, způsob využití: rod. rekreace, umístěna na st.p.č. 367
- pozemek: st.p.č. 367 o výměře 318 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 806/6 o výměře 399 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Pernink, k. ú. Pernink, zapsaných na LV č. 22 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský
kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Nejnižší podání: 1 100 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 330 000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí u
Teplic, IČ: 00080837.

8.
Usnesení č. 58/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: č. p. 308, část obce: Česká Kamenice, způsob využití: rod. dům, umístěna na
st.p.č. 290/2
- pozemek: st.p.č. 290/2 o výměře 250 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
(pozemek byl oddělen ze st.p.č. 290 o výměře 284 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 918-238/2009 ze dne 2.11.2009)
obec Česká Kamenice, k.ú. Česká Kamenice, zapsaných na LV č. 3 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1.
Nejnižší podání: 490 000,- Kč
2.
Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 147 000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Domovy pro osoby
se zdravotním postižením Oleška - Kamenice příspěvková organizace, se sídlem Stará
Oleška 131, Huntířov, 407 42 Markvartice u Děčína, IČ: 47274522.
9.
Usnesení č. 59/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/10Z/2009 ze dne 16.12.2009

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: č. p. 545, část obce: Krásná Lípa, způsob využití: rod. dům, umístěna na st.p.č.
185/9
- pozemek: st.p.č. 185/9 o výměře 2569 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 1516 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Nejnižší podání: 600 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 180 000,- 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.

10.
Usnesení č. 60/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/27Z/2008 ze dne 3.9.2008

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na st.p.č. 863/1,
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pozemek: st.p.č. 863/1 o výměře 3455 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st.p.č. 1272 o výměře 60 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: stavba LV 1255, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1941 o výměře 1366 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1942/3 o výměře 1999 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1943/1 o výměře 6720 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 1516 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Nejnižší podání: 300 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 90 000,- Kč
4. Práva třetích osob:
nájemní smlouva na nájem pozemku uzavřená mezi příspěvkovou organizací Krajská
majetková, příspěvková organizace, IČ: 00829048 a Milošem Čížkem, bytem Havlíčkova
1106/7, 407 46 Krásná Lípa ze dne 30.4.2010, na dobu neurčitou;
vlastnické právo k vodárenskému zařízení na pozemku p.č. 1942/3 pro Severočeskou
vodárenskou společnost a.s., IČ: 49099469
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.
-

11.
Usnesení č. 61/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 42/13Z/2010 ze dne 31.3.2010

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- pozemek: p.p.č. 4327/1 o výměře 7092 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
obec Most, k. ú. Most II, zapsané na LV č. 5034 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek prodeje
nemovité věci specifikované v tomto usnesení:
1. Nejnižší podání: 1 470 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 441 000,- Kč
a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná škola
ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a
Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace, se sídlem Zdeňka Fibicha
2778, 434 01 Most, IČ: 49872427.

12.
Usnesení č. 62/23Z/2011
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 40/13Z/2010 ze dne 31.3.2010

B) rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
budova: č. e. 155, část obce Háj, způsob využití: rod. rekreace, umístěna na
st.p.č. 27,
pozemek: st.p.č. 27 o výměře 241 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
pozemek: p.p.č. 225/4 o výměře 49 m2, druh pozemku: trvalý travnatý porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond
obec Loučná pod Klínovcem, k. ú. Háj u Loučné pod Klínovcem, zapsaných na LV č. 331 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj
vydražiteli za následujících podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto
usnesení:
1. Nejnižší podání: 880 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 264 000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná
škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace,
IČ: 61342688.
13.
Usnesení č. 63/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 45/25Z/2008 ze dne 30.4.2008

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: č. p. 153, část obce Albrechtice u Frýdlantu, způsob využití: bydlení, umístěna na
st.p.č. 118,
- pozemek: st.p.č. 118 o výměře 509 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna
- pozemek: p.p.č. 124 o výměře 2800 m2, druh pozemku: trvalý travnatý porost, způsob
ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna
obec Frýdlant, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu, zapsaných na LV č. 283 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Nejnižší podání: 2 100 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 630 000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí u
Teplic, IČ: 00080837.
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14.
Usnesení č. 64/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 53/7Z/2009 ze dne 2.9.2009

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: bez čp/če, (KORD č. 3) způsob využití: obč. vybavenost, umístěna na p.p.č.
4071/49,
- pozemek: p.p.č. 4071/49 o výměře 736 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 4071/148 o výměře 2150 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 4071/95 o výměře 5432 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3713-68/2007 ze dne 23.1.2008),
- pozemek: p.p.č. 4071/95 o výměře 2842 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 4071/95 o výměře 5432 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3713-68/2007 ze dne 23.1.2008)
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 11854 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Nejnižší podání: 3 300 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 990 000,- 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.

15.
Usnesení č. 65/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/13Z/2010 ze dne 31.3.2010

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: bez čp/če (KORD č. 4), způsob využití: obč. vybavenost, umístěna na p.p.č.
4071/48,
- pozemek: p.p.č. 4071/48 o výměře 736 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 4071/147 o výměře 2590 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 4071/95 o výměře 5432 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3713-68/2007 ze dne 23.1.2008),
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 11854 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Nejnižší podání: 3 010 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 903 000,- Kč
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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.
16.
Usnesení č. 66/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/8Z/2009 ze dne 21.10.2009

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: č.p. 100, část obce Mašťov, způsob využití: rod. dům, umístěna na st.p.č. 101,
- pozemek: st.p.č. 101 o výměře 412 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
obec Mašťov, k. ú. Mašťov, zapsaných na LV č. 385 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek
prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Nejnižší podání: 1 200 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 360 000,- 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.

17.
Usnesení č. 67/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/13Z/2010 ze dne 31.3.2010

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: č.p. 43, část obce Rožmberk nad Vltavou, způsob využití: bydlení, umístěna na
st.p.č. 157,
- pozemek: st.p.č. 157 o výměře 508 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 72/12 o výměře 80 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Rožmberk nad Vltavou, k. ú. Rožmberk nad Vltavou, zapsaných na LV č. 131 u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov pro Ústecký
kraj vydražiteli za následujících podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto
usnesení:
1. Nejnižší podání: 1 250 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 375 000,- 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.
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18.
Usnesení č. 68/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/7Z/2009 ze dne 2.9.2009

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: č.p. 1031, část obce Šluknov, způsob využití: obč. vybavenost, umístěna na p.p.č.
1547/1,
- pozemek: p.p.č. 1547/1 o výměře 668 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 1432 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek
prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Nejnižší podání: 467 500,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 140 250,- 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.

19.
Usnesení č. 69/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 40/7Z/2009 ze dne 2.9.2009

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: č.p. 556, část obce Rumburk 1, způsob využití: bydlení, umístěna na p.p.č. 166,
- pozemek: p.p.č. 166 o výměře 1573 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 167/1 o výměře 1120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 179 o výměře 1119 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 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. Nejnižší podání: 2 250 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 675 000,- 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.
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20.
Usnesení č. 70/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/26Z/2008 ze dne 25.6.2008

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- pozemek: p.p.č. 30 o výměře 417 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: vodní
nádrž umělá,
- pozemek: p.p.č. 31/1 o výměře 4754 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha,
- pozemek: p.p.č. 32/3 o výměře 1654 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha
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. Nejnižší podání: 500 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 150 000,- Kč
4. Práva třetích osob:
věcné břemeno chůze a jízdy k pozemkům p.p.č. 32/3 a p.p.č. 31/1 pro vlastníka stavby č.p.
97 a parcely st.p.č. 1/3
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.

21.
Usnesení č. 71/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/25Z/2008 ze dne 30.4.2008

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: č.p. 7, část obce Maxov, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 147,
- budova: č.e. 217, část obce Maxov, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 305,
- budova: č.e. 218, část obce Maxov, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 306,
- budova: č.e. 219, část obce Maxov, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 307,
- pozemek: st.p.č. 147 o výměře 245 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st.p.č. 305 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st.p.č. 306 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st.p.č. 307 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 828 o výměře 112 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 829 o výměře 5329 m2, druh pozemku: trvalý travnatý porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
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pozemek: p.p.č. 1109 o výměře 183 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Radvanec, k. ú. Radvanec, zapsaných na LV č. 826 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Nejnižší podání: 2 450 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 735 000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí u
Teplic, IČ: 00080837.
-

22.
Usnesení č. 72/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/12Z/2006 ze dne 21.6.2006

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,
- pozemek: st.p.č. 1/2 o výměře 3669 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
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. Nejnižší podání: 650 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 195 000,- Kč
4. Práva třetích osob:
věcné břemeno chůze a jízdy k pozemku st.p.č. 1/2 pro vlastníka stavby č.p. 97 a parcely
st.p.č. 1/3
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.

23.
Usnesení č. 73/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
1. usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/26/2004 ze dne 23.6.2004,
2. usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 44/13Z/2010 ze dne 31.3.2010

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: bez čp/če, způsob využití: garáž, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
umístěna na st.p.č. 712 (LV 82),
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budova: bez čp/če, způsob využití: administr., způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
umístěna na st.p.č. 713 (LV 82),
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
umístěna na st.p.č. 726 (LV 82),
- budova: č.p. 55, část obce Děčín XX-Nová Ves, způsob využití: rod. dům, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, umístěna na st.p.č. 586,
- pozemek: st.p.č. 586 o výměře 916 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st.p.č. 712 o výměře 452 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: stavba LV 1423, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st.p.č. 713 o výměře 52 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: stavba LV 1423, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: st.p.č. 726 o výměře 35 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: stavba LV 1423, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 663/13 o výměře 500 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
zamokřená plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 806/24 o výměře 4993 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 806/28 o výměře 238 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Bynov, zapsaných na LV č. 82 a LV č. 1423 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Nejnižší podání: 4 268 510,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 1 280 500,- Kč
4. Práva třetích osob:
věcné břemeno vedení kanalizace k pozemku p.č. 806/24 ve prospěch vlastníka stavby č.p.
236 a parcely st.p.č. 723
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí u
Teplic, IČ: 00080837.
-

24.
Usnesení č. 74/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/18Z/2010 ze dne 27.10.2010

B)

si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodování o převodu movitého majetku specifikovaného ve znaleckém posudku č. 5293/2008 ze dne 19. 6. 2008, s nímž hospodaří Střední odborná škola, Louny, příspěvková
organizace, se sídlem Osvoboditelů 380, IČ: 144 51 042

C)

rozhoduje
o prodeji (převodu) souboru nemovitého a movitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje
formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce: Černčice, č.p. 431, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na
st.p.č. 609
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-

budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na
st.p.č. 610
budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na
st.p.č. 611
budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č.
612
budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č.
613
budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, umístěna
na st.p.č. 614
budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č.
615
pozemek: st.p.č. 609 o výměře 1274 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 610 o výměře 595 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 611 o výměře 550 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 612 o výměře 114 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 613 o výměře 53 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 614 o výměře 35 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: st.p.č. 615 o výměře 153 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
pozemek: p.p.č. 208/2 o výměře 3242 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
pozemek: p.p.č. 208/4 o výměře 159 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
pozemek: p.p.č. 208/11 o výměře 4908 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
pozemek: p.p.č. 208/12 o výměře 648 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha
pozemek: p.p.č. 208/13 o výměře 603 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha
pozemek: p.p.č. 208/14 o výměře 576 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
pozemek: p.p.č. 208/15 o výměře 1315 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
pozemek: p.p.č. 208/16 o výměře 1081 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
pozemek: p.p.č. 208/17 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
pozemek: p.p.č. 208/18 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
pozemek: p.p.č. 208/19 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
pozemek: p.p.č. 208/20 o výměře 1448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
pozemek: p.p.č. 208/55 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha

obec Černčice, k.ú. Černčice u Loun, zapsaných na LV č. 930 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj
a
-

movitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje specifikovaného ve znaleckém posudku
č. 529-3/2008 ze dne 19.6.2008 a č. 565-9/2010 ze dne 19.10.2010
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vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitého a movitého majetku
specifikovaného v tomto usnesení:
1. Nejnižší podání: 7 748 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 1 774 800,- Kč
4. Práva třetích osob:
Smlouva o poskytování služby: Připojení k internetu č. 3/2004 uzavřená se společností
Luminet s.r.o., Židovická 125, 439 26 Libčeves, IČ: 24695734 na dobu neurčitou
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná
škola Louny, příspěvková organizace, se sídlem Osvoboditelů 380, Louny, IČ: 144 51 042.
25.
Usnesení č. 75/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Václavu Šandovi, bytem
Letná 670, 417 41 Krupka, a to:
- pozemek: p. p. č. 1748/1 o výměře 4174 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek vznikl oddělením a sloučením p. p. č. 1748/1 „díl c“ o výměře 4603
m2 a p. p. č. l742/2 „díl b“ o výměře 1683 m2 geometrickým plánem č. 1165-21/2011)
obec Krupka, k. ú. Krupka, zapsané na LV č. 922 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 1.147.850,- Kč, s podmínkou
vybudování oplocení pozemku před zahájením stavby a vyjmutí uvedených nemovitostí
z hospodaření příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín
151, příspěvková organizace, se sídlem Libušín 151, 417 41 Krupka 3, IČ: 61515884.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

26.
Usnesení č. 76/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a Statutárním
městem Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, Chomutov, PSČ: 430 28, IČ: 00261891 a
investorem stavby firmou Immorent Chomutov, s.r.o., se sídlem Národní 973/41, Praha 1,
PSČ: 110 00, IČ: 27203042 na budoucí prodej (převod) nemovitostí, a to:
- pozemek: část p. p. č. 2685/2 o výměře cca 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: část p. p. č. 2671/7 o výměře cca 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: část p. p. č. 1131/1 o výměře cca 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
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obec Chomutov, k. ú. Chomutov I zapsané na LV č. 6232 a 12916 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.
B)

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

27.
Usnesení č. 77/23Z/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 paní Márii Scholzové,
bytem Maxima Gorkého 1261/23, Most, PSČ: 434 01 a to:
pozemek: st. p. č. 319 o výměře 3 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob
využití: garáž bez čp/če (pozemek oddělen z p. p. č. 852/1 o výměře 26785 m2
geometrickým plánem č. 322-6/2010 ze dne 14. 5. 2010),
obec Líšťany, k. ú. Líšťany u Cítolib, zapsané na LV č. 337 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 1.226,- Kč a
vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace 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 prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

28.
Usnesení č. 78/23Z/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) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje paní Marii Bartošové,
bytem Stanislava Sokola 631, Louny, PSČ: 440 01 a to:
pozemek: p. č. 2688 o výměře 83 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p. č. 2689/3 o výměře 301 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),
budova: č. p. 631, způsob využití: bydlení, umístěna na p. p. č. 2688,
obec Louny, k. ú. Louny, zapsaných na LV č. 3030 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 631.390- Kč a vyjmutí
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uvedených nemovitostí 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) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

29.
Usnesení č. 79/23Z/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) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje paní Vlastě Bendové,
bytem Stanislava Sokola 631, Louny, PSČ: 440 01 a to:
- pozemek: p. č. 2690 o výměře 61 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- budova: bez čp/če, způsob využití: bydlení, umístěna na p. p. č. 2690,
obec Louny, k. ú. Louny, zapsaných na LV č. 3030 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 466.590- Kč a vyjmutí
uvedených nemovitostí 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) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

30.
Usnesení č. 80/23Z/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) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Mgr Josefovi Frolíkovi,
bytem Stanislava Sokola 652, Louny, PSČ: 440 01 a to:
pozemek: p. č. 2691/2 o výměře 136 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p. č. 2691/5 o výměře 584 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek oddělen z p. p. č. 2691/1 o výměře 2972 m2
geometrickým plánem č. 3378-527/2007 ze dne 18. 2. 2008),
budova: č. p. 652, způsob využití: bydlení, umístěna na p. p. č. 2691/2,
obec Louny, k. ú. Louny, zapsaných na LV č. 3030 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 1.342.090- Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní
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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) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

31.
Usnesení č. 81/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Mgr. Radkovi
Homolkovi a Mgr. Evě Homolkové, oba bytem Purkyňova 1263, Louny, PSČ: 440 01 a
to:
- pozemek: p. č. 2689/2 o výměře 201 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 145.127- Kč a vyjmutí
uvedených nemovitostí 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. 8. 2011

32.
Usnesení č. 82/23Z/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) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje manželům PhDr. PaedDr.
Mgr. Ludmile Houdkové a panu Miroslavovi Houdkovi, oba bytem Purkyňova 1384,
Louny, PSČ: 440 01 a to:
pozemek: p. č. 2689/4 o výměře 187 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),
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pozemek: p. č. 2691/8 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek oddělen z p. p. č. 2691/1 o výměře 2972 m2 geometrickým
plánem č. 3437-527/2007 ze dne 20. 3. 2008),
obec Louny, k. ú. Louny, zapsaných na LV č. 3030 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 140.555- Kč a vyjmutí
uvedených nemovitostí 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) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

33.
Usnesení č. 83/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům PaedDr. Ing.
Václavovi Juklovi a PaedDr. Marii Juklové, oba bytem Purkyňova 1383, Louny, PSČ:
440 01 a PhDr. Martině Krahulíkové, bytem U Matky Boží 1092, Louny, PSČ: 440 01,
a to:
pozemek: p. č. 2689/5 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
uvedených nemovitostí 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. 8. 2011

34.
Usnesení č. 84/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Ing. Milanovi
Mrázovi a Anně Mrázové, oba bytem Purkyňova 1360, Louny, PSČ: 440 01 a to:
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pozemek: p. č. 2687/4 o výměře 211 m2, druh pozemku: zahrada (pozemek oddělen
z p. p. č. 2687/3 o výměře 455 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 155.427- Kč a vyjmutí
uvedených nemovitostí 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. 8. 2011

35.
Usnesení č. 85/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Měcholupy, se
sídlem Měcholupy 12, PSČ 439 31, IČ: 00265233, a to
- pozemek: část p.p.č. 1000/7 díl „c“ o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (oddělený z p.p.č. 1000/7 o výměře 2698 m2 a
přisloučen do p.p.č. 1000/8 o výměře 334 m2 geometrickým plánem pro změnu hranice
pozemku č. 197-3051/2008 ze dne 21. 4. 2010)
obec Měcholupy, k.ú. Měcholupy u Žatce, zapsané na LV č. 174 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Žatec, 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. 7. 2011

36.
Usnesení č. 86/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a Správou
železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110
00, IČ: 70994234, na budoucí darování (převod) stavby, a to:
- SO 684 – Železniční propustek přes silniční příkop v km 182,623 trati 0502 Mladotice Žatec stavba na pozemcích v k.ú. Podbořany vybudovaná v rámci investiční akce „Rozvoj
a modernizace silnic II. a III. tříd v ústeckém kraji – Část 1 - Obchvat Podbořany“.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011
37.
Usnesení č. 87/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obci Chodouny,
se sídlem Chodouny 20, PSČ: 411 71, IČ: 263699, na budoucí darování (převod)
nemovitostí, a to:
pozemek: část p.p.č. 1524/1 o výměře max. 90 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: část p.p.č. 1524/5 o výměře max. 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
obec Chodouny, k. ú. Chodouny, zapsaných na LV č. 562 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

-

pozemek: část p.p.č. 393/1 o výměře max. 650 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: část p.p.č. 393/2 o výměře max. 220 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Chodouny, k. ú. Lounky, zapsaných na LV č. 179 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2011

38.
Usnesení č. 88/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 45/16Z/2010 ze dne 1.9.2010.

B)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Skršín, se
sídlem Skršín 48, 434 01 Most, IČ: 266141, a to:
- pozemek: p.p.č. 576/2 o výměře 1432 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Skršín, k. ú. Skršín, zapsaný na LV č. 46 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření
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příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu B) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

39.
Usnesení č. 89/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Krásná Lípa,
se sídlem: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 00261459, a to:
- pozemek: p. p. č. 2748/8 o výměře 356 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

40.
Usnesení č. 90/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Chotěšov, se
sídlem Chotěšov 13, 410 02 Lovosice, IČ: 526096, a to:
- pozemek: p.p.č. 766 díl „a“ o výměře 130 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z pozemku p.č. 766 a sloučený do pozemku p.č.
411/1 geometrickým plánem č. 264-138/2010 ze dne 13.8.2010),
- pozemek: p.p.č. 766 díl „c“ o výměře 567 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z pozemku p.č. 766 a sloučený do pozemku p.č.
741/4 geometrickým plánem č. 264-138/2010 ze dne 13.8.2010),
- pozemek: p.p.č. 766/2 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělený z pozemku p.č. 766 geometrickým plánem č. 264-138/2010
ze dne 13.8.2010)
obec Chotěšov, k.ú. Chotěšov u Vrbičan, zapsaných na LV č. 640 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
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nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.
B)

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

41.
Usnesení č. 91/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Vědomice, se
sídlem Na průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00264598, a to:
- pozemek: p.p.č. 344/7 o výměře 942 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z pozemku p.č. 344/1 geometrickým plánem č. 720-290/2010 ze dne
14.12.2010),
- pozemek: p.p.č. 34/30 o výměře 10 m2, druh pozemku: chmelnice (oddělený z pozemku
p.č. 34/27 geometrickým plánem č. 720-290/2010 ze dne 14.12.2010)
obec Vědomice, k.ú. Vědomice, zapsaných na LV č. 343 a 586 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837 a
příspěvkové organizace Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková
organizace, se sídlem Roudnická 37, Vědomice, PSČ: 413 01, IČ: 00081701.

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. 9. 2011

42.
Usnesení č. 92/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Žitenice, se
sídlem Pohořanská 118, 411 41 Žitenice, IČ: 264725, a to:
- pozemek: p.p.č. 1519/2 o výměře 4062 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z pozemku p.č. 1519 geometrickým plánem č. 659-259/2010 ze dne
15.12.2010),
- pozemek: p.p.č. 1519/3 o výměře 247 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z pozemku p.č. 1519 geometrickým plánem č. 659-259/2010 ze dne
15.12.2010)
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obec Žitenice, k.ú. Žitenice, zapsaných na LV č. 941 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.
B)

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

43.
Usnesení č. 93/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Teplice, se
sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95, Teplice, IČ: 00266621, a to:
- pozemek: p.p.č. 96/3 díl „a“ o výměře 459 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek oddělen z p.p.č. 96/3 o výměře 2290 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice dle geometrického plánu č. 4315-123/2010 ze dne 9.8.2010),
obec Teplice, k.ú. Teplice zapsané na LV č. 9216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.

B)

ukládá
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. 10. 2011

44.
Usnesení č. 94/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Bílina, se
sídlem Břežánská 50/4, Bílina, PSČ 418 31, IČ: 00266230, a to
- pozemek: p.p.č. 397/25 o výměře 1948 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Bílina, k.ú. Bílina, zapsaná na LV č. 7471 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj,
- část tělesa komunikace č. II/257 - část ul. 5. května v délce cca 150bm, v úseku od
křižovatky se silnicí ul. Pražská po křižovatku s nově zařazovanou silnicí II/247 na
pozemcích p.č. 26/3 a 166 v k.ú. Bílina.
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- část tělesa komunikace č. II/257 - ul. Pražská v délce cca 130bm na pozemku p.č. 397/25
v k.ú. Bílina a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválené v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

45.
Usnesení č. 95/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Chřibská, se
sídlem Chřibská 197, PSČ 407 44, IČ: 00261378, a to
- pozemek: p.p.č. 56/2 o výměře 745 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 56/3 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oba odděleny z p.p.č. 56 o výměře 16791 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 306-87/2010 ze dne 2. 12. 2010)
- pozemek: p.p.č. 330/2 o výměře 927 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 330/3 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 330/4 o výměře 333 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 330/5 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 330/6 o výměře 185 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: část p.p.č. 330 díl „a“ o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
(všechny odděleny z p.p.č. 330 o výměře 10657 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 306-87/2010 ze dne 2. 12. 2010)
obec Chřibská, k.ú. Chřibská, zapsané na LV č. 247 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Rumburk, 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. 8. 2011
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46.
Usnesení č. 96/23Z/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, Krásná Lípa, PSČ 407 46, IČ: 00261459, a to
- pozemek: p.p.č. 2812/2 o výměře 992 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 2812/3 o výměře 14099 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Krásná Lípa, k.ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Rumburk, 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. 8. 2011

47.
Usnesení č. 97/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Varnsdorf, se
sídlem Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf, PSČ 407 47, IČ: 00261718, a to
- pozemek: p.p.č. 8168 o výměře 23401 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Varnsdorf, k.ú. Varnsdorf, zapsané na LV č. 3278 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Rumburk, 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. 8. 2011

48.
Usnesení č. 98/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Verneřice, se
sídlem Mírové náměstí 138, Verneřice, PSČ 407 25, IČ: 00261742, a to
- pozemek: p.p.č. 2082/2 o výměře 5433 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Verneřice, k.ú. Verneřice, zapsané na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, 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. 8. 2011

49.
Usnesení č. 99/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Blažim, sídlem
Blažim 107, PSČ 439 42, IČ: 00556246, a to
- pozemek: p.p.č. 868/46 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blažim, k.ú. Blažim, zapsané na LV č. 68 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Žatec, 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. 8. 2011

50.
Usnesení č. 100/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Mlékojedy, se
sídlem Mlékojedy 41, Litoměřice 1, PSČ 412 01, IČ: 00526151, a to
- SO 105.3 – Doprovodná komunikace – protipovodňová opatření Mlékojedy (úprava
cesty) stavba na pozemcích v k.ú. Mlékojedy u Litoměřic v hodnotě 2,281.933,78Kč.

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
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51.
Usnesení č. 101/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 00263958, a to
- pozemek: p.p.č. 191/5 o výměře 159 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 191/14 o výměře 221 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 191/16 o výměře 123 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 191/18 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 191/31 o výměře 887 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 305/3 o výměře 1179 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 306/6 o výměře 7378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 268/9 o výměře 390 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: zemědělský půdní fond (oddělen z p.p.č. 268/6 o výměře 33254
m2 geometrickým plánem č. 186-429/2005)
- pozemek: část p.p.č. 268/6 díl „a“ o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, způsob ochrany: zemědělský půdní fond (oddělen z p.p.č. 268/6
o výměře 33254 m2 a přisloučen do p.p.č. 306/6 o výměře 7378 m2 geometrickým
plánem č. 186-429/2005)
- pozemek: část p.p.č. 268/6 díl „b“ o výměře 51 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, způsob ochrany: zemědělský půdní fond (oddělen z p.p.č. 268/6
o výměře 33254 m2 a přisloučen do nově vzniklé p.p.č. 306/51 o výměře 536 m2
geometrickým plánem č. 186-429/2005)
- pozemek: část p.p.č. 306/43 díl „c“ o výměře 485 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělen z p.p.č. 306/43 o výměře 5429 m2 a přisloučen do nově
vzniklé p.p.č. 306/51 o výměře 536 m2 geometrickým plánem č. 186-429/2005)
obec Mlékojedy, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic, zapsaný na LV č. 251 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj,
- pozemek: p.p.č. 2573/8 o výměře 110 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2573/10 o výměře 182 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2605/6 o výměře 201 m2, druh pozemku: ostatní
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2573/9 o výměře 215 m2, druh pozemku: ostatní
využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2573/11 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní
využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
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- pozemek: p.p.č. 2605/3 o výměře 525 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2605/4 o výměře 233 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2605/7 o výměře 24 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 2608/6 o výměře 78 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2608/15 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2618/4 o výměře 16 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 1108 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.
2. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 00263958, a to
-části stavby - „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky -I. část“
- stavební objekt SO 106.1 cyklistická stezka (k.ú. Litoměřice)
- stavební objekt SO 106.2 cyklistická stezka (k.ú. Mlékojedy)
- stavební objekt SO 107.1 chodník pro pěší (k.ú. Litoměřice)
- stavební objekt SO 107.2 chodník pro pěší (k.ú. Mlékojedy)
- stavební objekt SO 406 prodloužení veřejného osvětlení - most
- stavební objekt SO 405 úpravy na vedení NN v ul. Žernosecká
- stavební objekt SO 410/1 veřejné osvětlení komunikace 1.etepa
- stavební objekt SO 412 přeložka veřejného osvětlení v ul. Žernosecká
- stavební objekt SO 105.2 doprovodná komunikace (k.ú. Mlékojedy)
- stavební objekt SO 411.2 kamerový systém na mostě
v souhrnné hodnotě 16,630.115,87Kč včetně DPH.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvy, jejichž
předmětem je poskytnutí darů (převodů) nemovitostí schválené v bodu A) 1. a 2. tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

52.
Usnesení č. 102/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Hřivice, se
sídlem: Hřivice 24, 439 65, IČ: 00264971, a to:
- pozemek: p. č. 1271/2 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.p.č. 1271 o výměře 1582 m2 dle geometrického plánu č. 318134/2010 ze dne 29. 4. 2010),
obec Hřivice, k. ú. Hřivice, zapsané na LV č. 348 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření
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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. 8. 2011

53.
Usnesení č. 103/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Dobroměřice,
se sídlem Pražská č.p. 53, 440 01 Louny, IČ: 00831786, a to:
- komunikace č. III/25016 včetně mostu ev.č. 25016-2 ve staničení 0.000 km – 0.911 km,
tj. v celé délce
- pozemek: p.p.č 617/46 o výměře 5405 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 617/46 byl oddělen z pozemku p.č. 617/2 geometrickým plánem pro
oddělení pozemku č. 667-84/2010 ze dne 27.4.2010)
- pozemek: p.p.č. 617/4 o výměře 5646 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 652/6 o výměře 544 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 654 o výměře 220 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 612/5 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 612/2 o výměře 4745 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 667-84/2010 ze dne 27.4.2010)
vše obec Dobroměřice, k.ú. Dobroměřice, pozemky zapsané na LV č. 536 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.

B)

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

54.
Usnesení č. 104/23Z/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
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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. 294 o výměře 11205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 295 o výměře 4198 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Zabrušany, k.ú. Zabrušany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 142/10/4120 a doložky dle
přílohy č. 22 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. 294 o výměře 11205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 295 o výměře 4198 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Zabrušany, k.ú. Zabrušany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2011

55.
Usnesení č. 105/23Z/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. 803/3 o výměře 755 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 803/5 o výměře 840 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 803/7 o výměře 1119 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 803/13 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 803/15 o výměře 2219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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- pozemek: p.p.č. 803/17 o výměře 106 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 803/19 o výměře 296 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bžany, k.ú. Lhenice u Bžan, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 148/10/4120 a doložky dle
přílohy č. 23 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. 803/3 o výměře 755 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 803/5 o výměře 840 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 803/7 o výměře 1119 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 803/13 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 803/15 o výměře 2219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 803/17 o výměře 106 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 803/19 o výměře 296 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bžany, k.ú. Lhenice u Bžan, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2011

56.
Usnesení č. 106/23Z/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:
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- pozemek: p.p.č. 4218/1 o výměře 22865 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, a předání 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. 4560/2010 a doložky dle
přílohy č. 24 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. 4218/1 o výměře 22865 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2011

57.
Usnesení č. 107/23Z/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. 566/1 o výměře 259 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
zamokřená plocha, způsob ochrany: rozsáhlí chráněné území
obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, 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,

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 45/10/UDC/BP a doložky dle
přílohy č. 25 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p. p. č. 566/1 o výměře 259 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
zamokřená plocha, způsob ochrany: rozsáhlí chráněné území
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obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2011

58.
Usnesení č. 108/23Z/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. 1268/2 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1268/4 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Heřmanov, k.ú. Heřmanov, 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. 49/10/UDC/BP a doložky dle
přílohy č. 26 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1268/2 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 1268/4 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Heřmanov, k.ú. Heřmanov, 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 uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2011

59.
Usnesení č. 109/23Z/2011
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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. 4858/1 o výměře 2092 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 5115/2010 a doložky dle
přílohy č. 27 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 4858/1 o výměře 2092 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2011

60.
Usnesení č. 110/23Z/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:
45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 265/27 o výměře 284 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, správa nemovitostí ve
vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
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B) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012
61.
Usnesení č. 111/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Litvínov, se
sídlem nám. Míru 11, 436 91 Litvínov, IČ: 00266027, a to:
- pozemek: p.p.č. 318/4 o výměře 142 m2, druh pozemku: trvalý travnatý porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
obec Litvínov, k.ú. Janov u Litvínova, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most pro město Litvínov 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 darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2011

62.
Usnesení č. 112/23Z/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, se sídlem: Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ:
69797111, a to:
- pozemek: p. p. č. 3382 o výměře 449 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: stavba LV 2157, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Podmokly, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovitosti
k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola lodní dopravy a technických řemesel,
Děčín VI, příspěvková organizace, IČ: 14450488.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 01/11/UDC/BP a doložky dle
přílohy č. 28 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti 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:
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- pozemek: p. p. č. 3382 o výměře 449 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: stavba LV 2157, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Podmokly, 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 Smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

63.
Usnesení č. 113/23Z/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. 1410/1 o výměře 3349 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání 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. 321/2011 a doložky dle
přílohy č. 29 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. 1410/1 o výměře 3349 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

64.
Usnesení č. 114/23Z/2011
Nakládání s majetkem
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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. 1068/1 o výměře 4319 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1068/4 o výměře 4927 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1068/5 o výměře 2866 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1112/1 o výměře 3053 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1112/2 o výměře 581 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1115/1 o výměře 3134 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1115/2 o výměře 1253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1115/3 o výměře 5969 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1115/4 o výměře 9277 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1115/5 o výměře 4872 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
obec Žalany, k.ú. Žalany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 04/11/4120 a doložky dle
přílohy č. 30 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. 1068/1 o výměře 4319 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1068/4 o výměře 4927 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1068/5 o výměře 2866 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1112/1 o výměře 3053 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1112/2 o výměře 581 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1115/1 o výměře 3134 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1115/2 o výměře 1253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
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- pozemek: p.p.č. 1115/3 o výměře 5969 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1115/4 o výměře 9277 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
- pozemek: p.p.č. 1115/5 o výměře 4872 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna,
obec Žalany, k.ú. Žalany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

65.
Usnesení č. 115/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 115/5 o výměře 4795 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 7/11/4120 a doložky dle
přílohy č. 31 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 115/5 o výměře 4795 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

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. 8. 2011
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66.
Usnesení č. 116/23Z/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. 893/2 o výměře 724 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 893 o výměře 3041 m2 geometrickým plánem č.
113-31/2010 ze dne 10. 5. 2010)
obec Teplice, k.ú. Nová Ves u Teplic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 13/11/4120 a doložky dle
přílohy č. 32 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. 893/2 o výměře 724 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 893 o výměře 3041 m2 geometrickým plánem č. 11331/2010 ze dne 10. 5. 2010)
obec Teplice, k.ú. Nová Ves u Teplic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

67.
Usnesení č. 117/23Z/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. 940/3 o výměře 4451 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 940/5 o výměře 21845 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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- pozemek: p.p.č. 959/1 o výměře 178 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 959/2 o výměře 467 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 977/1 o výměře 3096 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
obec Boleboř, k.ú. Boleboř, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 7/2011 a doložky dle přílohy č.
33 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 940/3 o výměře 4451 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 940/5 o výměře 21845 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 959/1 o výměře 178 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 959/2 o výměře 467 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 977/1 o výměře 3096 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
obec Boleboř, k.ú. Boleboř, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

68.
Usnesení č. 118/23Z/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. 803/2 o výměře 2895 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Bžany, k.ú. Lhenice u Bžan, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání 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. 20/11/4120 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. 803/2 o výměře 2895 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bžany, k.ú. Lhenice u Bžan, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

69.
Usnesení č. 119/23Z/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. 450/1 o výměře 4169 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 710/1 o výměře 2555 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velemín, k.ú. Boreč u Lovosic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 4565/2010 a doložky dle
přílohy č. 35 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. 450/1 o výměře 4169 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
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- pozemek: p.p.č. 710/1 o výměře 2555 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velemín, k.ú. Boreč u Lovosic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

70.
Usnesení č. 120/23Z/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. 4956/1 o výměře 19529 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 3832/2010 a doložky dle
přílohy č. 36 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. 4956/1 o výměře 19529 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob využití: rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

71.
Usnesení č. 121/23Z/2011
Nakládání s majetkem
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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. 394/5 o výměře 2825 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 394/1 o výměře 6671 m2 geometrickým plánem č. 346-27/2010
ze dne 20. 5. 2010)
- pozemek: p.p.č. 394/4 o výměře 537 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 394/1 o výměře 6671 m2 geometrickým plánem č. 345-26/2010
ze dne 10. 5. 2010)
- pozemek: p.p.č. 409/6 o výměře 235 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 409/6 o výměře 388 m2 geometrickým plánem č. 345-26/2010 ze
dne 10. 5. 2010)
obec Košťany, k.ú. Střelná, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 16/11/4120 a doložky dle
přílohy č. 37 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. 394/5 o výměře 2825 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 394/1 o výměře 6671 m2 geometrickým plánem č. 346-27/2010
ze dne 20. 5. 2010)
- pozemek: p.p.č. 394/4 o výměře 537 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 394/1 o výměře 6671 m2 geometrickým plánem č. 345-26/2010
ze dne 10. 5. 2010)
- pozemek: p.p.č. 409/6 o výměře 235 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 409/6 o výměře 388 m2 geometrickým plánem č. 345-26/2010 ze
dne 10. 5. 2010)
obec Košťany, k.ú. Střelná, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

72.
Usnesení č. 122/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 306/1 o výměře 4818 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Mlékojedy, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a
předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 192/2011 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. 306/1 o výměře 4818 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Mlékojedy, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

73.
Usnesení č. 123/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Jimlín, se
sídlem Jimlín č. 7, Louny 1, PSČ: 440 01, IČ: 00556327, a to:
- pozemek: p. č. 876/1 o výměře 1264 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- těleso místní komunikace v délce cca 150 m na pozemku p. č. 876/1,
obec Jimlín, k. ú. Jimlín, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro obec Jimlín 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.
2. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Jimlín,
se sídlem Jimlín č. 7, Louny 1, PSČ: 440 01, IČ: 00556327 na budoucí přijetí daru
(nabytí) nemovitostí, a to:
- pozemek: p. č. 876/1 o výměře 1264 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- těleso místní komunikace v délce cca 150 m na pozemku p. č. 876/1,
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obec Jimlín, k. ú. Jimlín, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro obec Jimlín
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o uzavření budoucí
darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2011

74.
Usnesení č. 124/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 1234 o výměře 6873 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (pozemek p.č. 1234 byl oddělen z p.p.č. 1234 o výměře 7529 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 249-43/2010 ze dne 25.3.2010)
- pozemek: p.p.č. 1249 o výměře 3208 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsané na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
za
nemovitosti ve vlastnictví obce Bitozeves, se sídlem Bitozeves čp. 50, 440 01 Louny 1,
IČ: 00556238, a to:
- pozemek: p.p.č. 1214/2 o výměře 70 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1214/3 o výměře 192 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1214/4 o výměře 304 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 1214 o výměře 11380 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 240-107/2009 ze dne
30.12.2009)
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro obec Bitozeves
- pozemek: p.p.č. 1180/5 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 1175/2 o výměře 98 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro obec Bitozeves
- pozemek: p.p.č. 862/2 o výměře 855 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 875/2 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 875 o výměře 4689 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: zeleň geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 128106/2009 ze dne 30.12.2009)
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obec Bitozeves, k.ú. Tatinná, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro obec Bitozeves
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedená v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011

75.
Usnesení č. 125/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Velká Bukovina, se
sídlem Velká Bukovina 178, 407 29, IČ: 00555886, a to:
- pozemek: p.p.č. 926 o výměře 452 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velká Bukovina, k.ú. Malá Bukovina, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, pro obec Velká Bukovina,
- pozemek: p.p.č. 2752/8 o výměře 892 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velká Bukovina, k.ú. Velká Bukovina, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, pro obec Velká Bukovina, za kupní cenu
53.760,--Kč (1344 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. 7. 2011

76.
Usnesení č. 126/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Chřibská, se sídlem
Chřibská 197, 407 44, IČ: 00261378, a to:
- pozemek: p.p.č. 22/3 o výměře 471 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 22 o výměře 2614 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 306-87/2010 ze dne 2. 12. 2010)
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- pozemek: p.p.č. 197/4 o výměře 204 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 197/1 o výměře 6153 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 306-87/2010 ze dne 2. 12. 2010)
- pozemek: p.p.č. 359/2 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 359 o výměře 65 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 306-87/2010 ze dne 2. 12. 2010)
- pozemek: p.p.č. 363/2 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 363 o výměře 410 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 306-87/2010 ze dne 2. 12. 2010)
obec Chřibská, k.ú. Chřibská, zapsané na LV č. 793 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Rumburk, pro město Chřibská, za kupní cenu 35.350,--Kč (707 m2 –
50,--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. 7. 2011

77.
Usnesení č. 127/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Nezabylice, se sídlem
Nezabylice 64, 430 01, IČ: 00673170, a to:
- pozemek: část p.p.č. 995/3 díl „b“ o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 995/3 o výměře 1990 m2 a přisloučen do p.p.č. 1071/3 o
výměře 5483 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č.
256-108/2010 ze dne 21. 11. 2010)
obec Nezabylice, k.ú. Nezabylice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Chomutov, pro obec Nezabylice, za kupní cenu 1.280,--Kč (32 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. 7. 2011

78.
Usnesení č. 128/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Chbany, se
sídlem Chbany 19, PSČ 431 57, IČ: 00261882, a to:
- pozemek: p. p. č. 6/2 o výměře 115 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: část p. p. č. 24/4 díl „a“ o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 24/4 o výměře 121 m2 a přisloučen do p.p.č. 227/2 o
výměře 4081 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 86-3/2008 ze dne 17. 3.
2009)
- pozemek: část p. p. č. 220/1 „b“ o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 220/1 o výměře 1918 m2 a přisloučen do p.p.č. 227/2 o
výměře 4081 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 86-3/2008 ze dne 17. 3.
2009)
- pozemek: část p. p. č. 222 díl „c“ o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 222 o výměře 3680 m2 a přisloučen do p.p.č. 227/2 o
výměře 4081 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 86-3/2008 ze dne 17. 3.
2009)
obec Chbany, k.ú. Chbany, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Chomutov pro obec Chbany, za kupní cenu 22.500,-- 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. 7. 2011

79.
Usnesení č. 129/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Aleny Lamiové, bytem
Třebín 49, Dubné, PSČ 373 84, a to:
- pozemek:p.č. 1190/6 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Brná nad Labem, zapsané na LV č. 529 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Alenu Lamiovou za kupní cenu
4.950,- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2011
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80.
Usnesení č. 130/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, právo
hospodařit s majetkem státu: Státní statek Česká Kamenice v likvidaci, IČ 00119521, se
sídlem Česká Kamenice, PSČ 407 21, a to:
- pozemek:p.č. 1951/2 o výměře 38 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: tok
přírodní (pozemek vznikl oddělením z pozemku p.č. 1951 o výměře 477 m², druh
pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku, přirozené nebo upravené dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 104-275/2009 ze dne 27.11.2009)
obec Lobendava, k.ú. Severní, zapsané na LV č. 229 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk za kupní cenu 15.000,- Kč a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 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. 10. 2011

81.
Usnesení č. 131/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od města Trmice, se
sídlem: Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, IČ: 00274010, a to:
- pozemek: p. p. č. 41/7 o výměře 1308 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (p.p.č 41/7 vznikl rozdělením p.p.č. 41 o výměře 4694 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1223-148/2010 ze dne 8.10.2010),
- pozemek: p. p. č. 380/1 o výměře 5087 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (p.p.č 380/1 vznikl rozdělením p.p.č. 380, o výměře 7217 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1223-148/2010 ze dne 8.10.2010),
- pozemek: p. p. č. 1450/1 o výměře 1135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (p.p.č 1450/1 vznikl rozdělením p.p.č. 1450/1 o výměře 1781 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1223-148/2010 ze dne 8.10.2010),
obec Trmice, k.ú. Trmice, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem vše za kupní cenu 376.500,-- Kč a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 00080837

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011
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82.
Usnesení č. 132/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od města Trmice, se
sídlem: Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, IČ: 00274010, a to:
- pozemek: p. p. č. 771/1 o výměře 399 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (p.p.č 771/1 vznikl rozdělením p.p.č. 771 o výměře 494 m2 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 1222-147/2010 ze dne 5.10.2010),
- pozemek: p. p. č. 890/1 o výměře 2131 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (p.p.č 890/1 vznikl rozdělením p.p.č. 890/1 o výměře 14615 m2 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 1222-147/2010 ze dne 5.10.2010),
- pozemek: p. p. č. 1237/2 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (p.p.č 1237/2 vznikl rozdělením p.p.č. 1237 o výměře 858 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1222-147/2010 ze dne 5.10.2010),
- pozemek: p. p. č. 1239/1 o výměře 1601 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (p.p.č 1239/1 vznikl rozdělením p.p.č. 1239 o výměře 2422 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1222-147/2010 ze dne 5.10.2010),
- pozemek: p. p. č. 1345/4 o výměře 1316 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (p.p.č 1345/4 vznikl rozdělením p.p.č. 1345/1 o výměře 4298 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1222-147/2010 ze dne 5.10.2010),
obec Trmice, k.ú. Trmice, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem vše za kupní cenu 244.940,-- Kč a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 00080837

B)

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

83.
Usnesení č. 133/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti České
Loděnice, a. s., se sídlem Vítězství 56, 407 11 Děčín XXXI-Křešice, IČ: 001152226, a to:
- pozemek: p. č. 798/49 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. č. 798/50 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 798/4 o výměře 1944 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 452-155/2010 ze dne 23. 11. 2010)
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obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 960 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro společnost České Loděnice a.s., za kupní cenu
11.475,- 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

84.
Usnesení č. 134/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů Petra Mazače,
bytem: Kyjovská 388/18, 407 46 Krásná Lípa, RČ: 460402/110 a Jany Mazačové, bytem:
Kyjovská 388/18, 407 46 Krásná Lípa, RČ: 505612/271, a to:
- pozemek: p. p. č. 2746/24 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 317 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro manžele Mazačovy za kupní cenu 2.500,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

85.
Usnesení č. 135/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů Jaroslava
Votápky, bytem: Kyjovská 1133/24, 407 46 Krásná Lípa, RČ: 620202/1551 a Jany
Votápkové, bytem: Kyjovská 1133/24, 407 46 Krásná Lípa, RČ: 665615/1040, a to:
- pozemek: p. p. č. 2746/25 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 2746/26 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 1211 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro manžele Votápkovy za kupní cenu 900,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.
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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

86.
Usnesení č. 136/23Z/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. 2869/4 o výměře 172 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 2869/5 o výměře 354 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 26.300,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

87.
Usnesení č. 137/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Šluknov, se sídlem: nám. Míru
1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688 a Ústeckým krajem na budoucí nákup (nabytí) nemovitosti,
a to
- pozemek: p. p. č. 1978/1 o výměře cca 1250 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsané na LV č. 1406 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro město Šluknov za takto stanovenou kupní cenu: 400 m2
za cenu 1,- Kč/m2, nad rámec 400 m2 za cenu 40,- Kč/m2 + náklady na vybudování
inženýrských sítí k pozemku p. č. 1978/1.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2011
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88.
Usnesení č. 138/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Velký Šenov, se sídlem:
Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov, IČ: 00261734 a Ústeckým krajem na budoucí nákup
(nabytí) nemovitosti, a to
- pozemek: p. p. č. 835/2 o výměře 1419 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
obec Velký Šenov, k. ú. Staré Hraběcí, zapsané na LV č. 589 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Velký Šenov za kupní cenu 34.362,Kč.

B)

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

89.
Usnesení č. 139/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti J K V – CV,
s.r.o. – podíl (1/3), se sídlem Dukelská 5417, Chomutov, 430 01, IČ: 25033085, FANAK
s.r.o. – podíl (1/3), se sídlem Dukelská 5417, Chomutov, 430 01, IČ: 46708839 a Evy
Musilové – podíl (1/3), bytem Kostnická 2696/84, Chomutov, PSČ 430 03, a to:
- pozemek: p.p.č. 807/3 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 2012/12 o výměře 2004 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 2012/13 o výměře 5024 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
(oba odděleny z p.p.č. 2012/1 o výměře 8254 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 4410-7135/2009 ze dne 3. 1. 2011)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 12765 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov, za kupní cenu 754.200,--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. 7. 2011
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90.
Usnesení č. 140/23Z/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. 568/2 o výměře 523 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blatno, k.ú. Bečov, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Chomutov, pro obec Blatno,
- pozemek: p.p.č. 427/1 o výměře 9684 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 427/3 o výměře 1383 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blatno, k.ú. Šerchov, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Chomutov, pro obec Blatno,
- pozemek: p.p.č. 615/2 o výměře 1633 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 625/4 o výměře 255 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blatno, k.ú. Květnov u Chomutova, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Chomutov, pro obec Blatno, za kupní cenu 539.120,-Kč (13478 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. 8. 2011

91.
Usnesení č. 141/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) podílů (1/2) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
Evy Černé, bytem Hospozín 19, PSČ 273 22, a to:
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/15 o výměře 443 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/17 o výměře 375 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/22 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
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obec Černiv, k.ú. Černiv, zapsané na LV č. 73 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice pro E. Černou (1/2) a B. Pouvu (1/2), za kupní cenu
16.720,-- 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.
2. o nákupu (nabytí) podílů (1/2) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
Boleslava Pouvy, bytem Slavíčkova 4222/18, Jihlava, PSČ 586 01, a to:
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/15 o výměře 443 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/17 o výměře 375 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/22 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Černiv, k.ú. Černiv, zapsané na LV č. 73 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice pro E. Černou (1/2) a B. Pouvu (1/2), za kupní cenu
16.720,-- 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 smlouvy, jejímž
předmětem jsou nákupy (nabytí) podílů nemovitostí uvedené v bodu A) 1. a 2. tohoto
usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2011

92.
Usnesení č. 142/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) podílů (1/12) nemovitého majetku do spoluvlastnictví Ústeckého kraje
od Kateřiny Osecké, bytem Chelčického 1129/10, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, 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 pro M.Bártovou (1/12), K.Oseckou (1/12), Ch.Oseckého
(1/12), V. Pfléglovou (1/6), Ing. R.Váňu (1/12) a ČR, ÚZSVM (1/2), 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.
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Termín: 31. 7. 2011
93.
Usnesení č. 143/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Bílina, se sídlem
Břežánská 50/4, Bílina, 418 31, IČ: 00266230, a to:
- pozemek: p.p.č. 1000/1 o výměře 1080 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bílina, k.ú. Bílina-Újezd, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Teplice, pro město Bílina,
- pozemek: p.p.č. 3142/5 o výměře 820 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 3142/12 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 3144/4 o výměře 928 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č.3144/4 o výměře 1.293 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 2327-394/2009, 417-394/2009 ze dne 7. 1. 2010)
obec Bílina, k.ú. Bílina, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Teplice, pro město Bílina, za kupní cenu 141.450,--Kč (2.829 m2 –
50,--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. 8. 2011

94.
Usnesení č. 144/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jiřiny Bouzové, bytem
Staroměstské nábřeží 225/43, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 10 o výměře 1741 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. 14 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Jiřinu Bouzovou za kupní cenu 600.100,- 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.
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Termín: 31. 10. 2011
95.
Usnesení č. 145/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Osek, se sídlem
Zahradní 246, 417 05 Osek, IČ: 00266558, a to:
- pozemek: p. č. 145/4 o výměře 1395 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Háj u Duchcova, k. ú. Háj u Duchcova, zapsané na LV č. 588 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro obec Osek, za kupní cenu 48.825,- Kč a
předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Ústav sociální péče
Háj u Duchcova, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Kubátova 269, Háj u
Duchcova, PSČ: 417 22, IČ: 63787911.

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. 10. 2011

96.
Usnesení č. 146/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Výškov, se
sídlem Výškov 44, 440 01 Louny, IČ: 265721 na budoucí nákup (nabytí) nemovitostí, a to:
- pozemek: část p.p.č. 611/2 o výměře cca 310 m2, druh pozemku: orná plocha, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: část p.p.č. 692/1 o výměře cca 196 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p.p.č. 915/47 o výměře cca 169 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
- pozemek: část p.p.č. 939/2 o výměře cca 83 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Výškov, k. ú. Výškov u Počerad, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny ve prospěch obce Výškov za kupní cenu 50,Kč/m2.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2011
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97.
Usnesení č. 147/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Domoušice, se sídlem
Domoušice 35, 439 68, IČ: 00264903, a to:
- pozemek: p.p.č. 1860/2 o výměře 11711 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Domoušice, k.ú. Domoušice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Louny, pro obec Domoušice, za kupní cenu 468.440,--Kč (11711
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. 8. 2011

98.
Usnesení č. 148/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) podílu (1/2) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
Milady Benešové, bytem Jizerská 2917/27, Severní terasa, Ústí nad Labem 11, PSČ 400
11, a to:
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/6 o výměře 321 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/8 o výměře 307 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Černiv, k.ú. Černiv, zapsané na LV č. 97 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice pro M. Benešovou (1/2) a M. Palasovou (1/2), za
kupní cenu 12.560,-- 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.
2. o nákupu (nabytí) podílu (1/2) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
Marcely Palasové, bytem Tobrucká 711/21, Praha 6, Vokovice, PSČ 160 00, a to:
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/6 o výměře 321 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 461/8 o výměře 307 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Černiv, k.ú. Černiv, zapsané na LV č. 97 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice pro M. Benešovou (1/2) a M. Palasovou (1/2), za
kupní cenu 12.560,-- Kč a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
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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 smlouvy, jejímž
předmětem jsou nákupy (nabytí) podílů nemovitostí uvedené v bodu A) 1. a 2. tohoto
usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

99.
Usnesení č. 149/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Hany Nemleinové, bytem
Okružní 991, Kamenický Šenov, PSČ 471 14, a to:
- pozemek: p.p.č. 838/12 o výměře 194 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 838/14 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oba odděleny z p.p.č. 838/9 o výměře 37183 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 256-60/2010 ze dne 7. 6. 2010)
- pozemek: p.p.č. 1852 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
(oddělen ze st.p.č. 78/2 o výměře 144 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
256-60/2010 ze dne 7. 6. 2010)
vše v obci Česká Kamenice, k.ú. Líska zapsané na LV č. 457 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Děčín pro Hanu Nemleinovou, za kupní cenu 10.900,--Kč
(218 m2 – 50,--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: 30. 9. 2011
100.
Usnesení č. 150/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Černiv, se sídlem
Černiv 21, Libochovice, 411 17, IČ: 00526100, a to:
- pozemek: p.p.č. 476/5 o výměře 485 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Černiv, k.ú. Černiv, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro obec Černiv, za kupní cenu 19.400,--Kč (485 m2 –
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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. 8. 2011

101.
Usnesení č. 151/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Osek, se sídlem
Zahradní 246, Osek, 417 05, IČ: 00266558, a to:
- pozemek: p.p.č. 839/1 o výměře 2867 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č.839/1 o výměře 3282 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 914-10/2008 ze dne 29. 10. 2008)
- pozemek: p.p.č. 847/1 o výměře 2322 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č.847/1 o výměře 3150 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 914-10/2008 ze dne 29. 10. 2008)
obec Osek, k.ú. Osek u Duchcova, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, pro město Osek, za kupní cenu 207.560,--Kč
(5189 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. 8. 2011

102.
Usnesení č. 152/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Severočeské vodárenské
společnosti, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, 415 50, IČ: 49099469, a to:
- pozemek: p.p.č. 491/2 o výměře 486 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné
území,
obec Ryjice, k.ú. Ryjice, zapsané na LV č. 142 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem, pro SVS, a.s., za kupní cenu 20.930,--Kč a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
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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. 8. 2011

103.
Usnesení č. 153/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Růžová, se sídlem
Růžová 60, Arnoltice, 407 14, IČ: 00556017, a to:
- pozemek: p.p.č. 2399/6 o výměře 176 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý ze st.p.č.53 díl „b“ o výměře 30 m2, p.p.č. 75/1 díl „j“ o výměře 72 m2,
p.p.č. 75/2 o výměře 14 m2 a p.p.č. 2396/9 díl „s“ o výměře 60 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemků se změnou hranic pozemků – zaměření chodníků č. 516-173/2002
ze dne 6. 1. 2003)
- pozemek: p.p.č. 2399/3 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý ze st.p.č.65 díl „d“ o výměře 37 m2 a p.p.č. 63 díl „f“ o výměře 32 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemků se změnou hranic pozemků – zaměření
chodníků č. 516-173/2002 ze dne 6. 1. 2003)
- pozemek: p.p.č. 2399/5 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý ze p.p.č.64 díl „h“ o výměře 44 m2 a p.p.č. 696 díl „o“ o výměře 17 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. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, pro obec Růžová, za kupní cenu 12.240,--Kč (306 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. 8. 2011

104.
Usnesení č. 154/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 44/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009
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105.
Usnesení č. 155/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/12Z/2010 ze dne 17. 2. 2010,
a to takto:
z vlastnictví Ústeckého kraje Petru Jirmusovi, bytem: Kamenec 18, Holice, 534 01,
RČ: 700128/3311 a Ludmile Jestřábové, bytem: Kamenec 18, Holice, 534 01,
RČ: 825608/4265
se ruší a nahrazuje se
z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Petru Jirmusovi, bytem: Kamenec 18, Holice,
534 01, RČ: 700128/3311 a Ludmile Jirmusové, bytem: Kamenec 18, Holice, 534 01,
RČ: 825608/4265.

106.
Usnesení č. 156/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o narovnání vlastnických práv a o zřízení věcných břemen dle
přílohy č. 39 tohoto usnesení, k nemovitostem, a to ve znění:
A) Narovnání vlastnický práv
obsahem je vymezení vlastnických práv podzemních prostor budovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje, které jsou ne zcela standardně členěny, mezi Ústeckým krajem a
společností REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
B) Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o.
zřízení věcného břemene k nemovitosti, a to: podzemní podlaží pod pozemkovou
parcelou č. 2431/12 o výměře 1067 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaným na LV č.
11236 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro
Ústecký kraj. Oprávněný: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., se sídlem: Velká
Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25041738. Zavázaný: Ústecký kraj, se
sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156. Obsahem je
užívání části prostor 1. podzemního podlaží pod pozemkovou parcelou č. 2431/12 za
účelem parkování 6 vozidel a průjezd a průchod prostory 1. podzemního podlaží, to vše za
jednorázovou úhradu 100,- Kč + DPH,
C) Zřízení věcného břemene ve prospěch Ústeckého kraje
zřízení věcného břemene k nemovitostem, a to: budovy: č.p. 3122, část obce: Ústí nad
Labem-centrum, způsob využití: občanská vybavenost, umístěné na pozemku označeném
jako p.p.č. 2431/5, budovy: č.p. 3121, část obce: Ústí nad Labem-centrum, způsob využití:
občanská vybavenost, umístěné na pozemku označeném jako p.p.č. 2431/11, pozemek:
p.p.č. 2431/5 o výměře 551 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek:
p.p.č. 2431/11 o výměře 354 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, obec Ústí
nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaným na LV č. 3048 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro REKULTIVACE Ústí nad
Labem, s.r.o. Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
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nad Labem, IČ: 70892156. Zavázaný: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., se
sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25041738. Obsahem je
povinnost vlastníka budovy č.p. 3122 a 3121 strpět:
užívání části 2. podzemního podlaží budovy č.p. 3122 umístěné na p.p.č.
2431/5 za účelem parkování 6 vozidel oprávněného, a to v rozsahu dle přiloženého
plánu,
průchod a průjezd přes budovu č.p. 3121 umístěnou na p.p.č. 2431/11 za
účelem přístupu k podzemním garážím pod p.p.č. 2431/12 a umístění garážových vrat na
vstupu do podzemních garáží,
průchod a průjezd přes budovu č.p. 3122 umístěnou na p.p.č. 2431/5 za účelem
přístupu k podzemním garážím pod parcelou p.č. 2431/12 a umístění garážových vrat na
vstupu do podzemních garáží,
to vše za jednorázovou úhradu 100,- Kč + DPH.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o narovnání
vlastnických práv a o zřízení věcných břemen, jejímž předmětem je narovnání vlastnických
práva a zřízení věcných břemen uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

107.
Usnesení č. 157/23Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

konstatuje,
že nemovitost, a to:
- pozemek: p.p.č. 524/3 o výměře 2570 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
obec Osek, k.ú. Dlouhá Louka, zapsané na LV č. 325 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj není vlastnictvím Ústeckého kraje, neboť
je ve smyslu ustanovení zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České
republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, historickým majetkem města
Osek.

B)

rozhoduje
o učinění Souhlasného prohlášení o změně práva k nemovitosti dle přílohy č. 40 tohoto
usnesení, a to:
- pozemek: p.p.č. 524/3 o výměře 2570 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
obec Osek, k.ú. Dlouhá Louka, zapsaný na LV č. 325 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Souhlasné prohlášení o změně
práva k nemovitosti k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2011

(Hlasování: 36 – 0 – 7)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body č. 1 - 107
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Usnesení č. 158/23Z/2011
Statut Výboru pro zemědělství, životní prostředí a venkov Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Statut VpZŽPaV ZÚK pro volební období 2008-2012 dle předloženého návrhu uvedeného v
předloženém materiálu.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 159/23Z/2011
Hodnocení plánu práce Výboru sociálního Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
hodnocení plánu práce Výboru sociálního ZÚK za rok 2010 dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 160/23Z/2011
Plán práce Výboru sociálního Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
plán práce Výboru sociálního ZÚK na rok 2011 dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 41 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 9/23Z/2011

–

Dary složkám Integrovaného
systému na území Ústeckého kraje

Příloha č. 2 k usnesení č. 10/23Z/2011

–

Žádost Statutárního města Děčín

Příloha č. 3 k usnesení č. 13/23Z/2011

–

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem a Českou federací Spastic Handicap o.s.
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záchranného

Příloha č. 4 k usnesení č. 13/23Z/2011

–

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem a AniFest s.r.o.

Příloha č. 5 k usnesení č. 14/23Z/2011

–

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem a Jaroslavem Pémem

Příloha č. 6 k usnesení č. 20/23Z/2011

–

Hodnocení žádostí o dotaci v programu Podpora
vybraných služeb zdravotní péče 2011

Příloha č. 7 k usnesení č. 21/23Z/2011

–

Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého
kraje (se zapracovaným návrhem změn)

Příloha č. 8 k usnesení č. 27/23Z/2011

–

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 827/2010

Příloha č. 9 k usnesení č. 27/23Z/2011

–

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 826/2010

Příloha č. 10 k usnesení č. 27/23Z/2011 –

Smlouva č. 65/2010 ze dne 29.3.2010, uzavřená se
společností MILEŠOVKA, o.p.s.

Příloha č. 11 k usnesení č. 27/23Z/2011 –

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na projekt
„ČOV Milešovka.“

Příloha č. 12 k usnesení č. 36/23Z/2011 –

Hodnocení žádostí o dotaci v programu Podpora
sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny
2011 – dotace v kompetenci ZÚK

Příloha č. 13 k usnesení č. 40/23Z/2011 –

Dotační program „Prevence rizikového chování
v Ústeckém kraji v roce 2011“

Příloha č. 14 k usnesení č. 40/23Z/2011 –

Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Příloha č. 15 k usnesení č. 41/23Z/2011 –

Seznam doporučených projektů – obcí a jimi
zřizovaných organizací

Příloha č. 16 k usnesení č. 42/23Z/2011 –

Seznam doporučených projektů – obcí a jimi
zřizovaných organizací

Příloha č. 17 k usnesení č. 44/23Z/2011 –

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2011 –
OP 1 – 3 – návrh dotací

Příloha č. 18 k usnesení č. 44/23Z/2011 –

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2011 –
OP 4 – návrh dotací

Příloha č. 19 k usnesení č. 44/23Z/2011 –

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2011 –
náhradní dotace

Příloha č. 20 k usnesení č. 45/23Z/2011 –

Memorandum o porozumění mezi Ústeckým
krajem, Česká republika a městem Vršac,
městem Bela Crkva, Regionální rozvojovou
agenturou Zrenjanin a Národním úřadem práce
Republiky Srbsko, Republika Srbsko
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Příloha č. 21 k usnesení č. 48/23Z/2011 –

Návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné
linkové osobní dopravě pro rok 2010 mezi
Ústeckým a Libereckým krajem

Příloha č. 22 k usnesení č. 104/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
142/10/4120

Příloha č. 23 k usnesení č. 105/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
148/10/4120

Příloha č. 24 k usnesení č. 106/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
4560/2010

Příloha č. 25 k usnesení č. 107/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
45/10/UDC/BP

Příloha č. 26 k usnesení č. 108/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
49/10/UDC/BP

Příloha č. 27 k usnesení č. 109/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
5115/2010

Příloha č. 28 k usnesení č. 112/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
01/11/UDC/BP

Příloha č. 29 k usnesení č. 113/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
321/2011

Příloha č. 30 k usnesení č. 114/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
04/11/4120

Příloha č. 31 k usnesení č. 115/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
7/11/4120

Příloha č. 32 k usnesení č. 116/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
13/11/4120

Příloha č. 33 k usnesení č. 117/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
7/2011

Příloha č. 34 k usnesení č. 118/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
20/11/4120

Příloha č. 35 k usnesení č. 119/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
4565/2010

Příloha č. 36 k usnesení č. 120/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
3832/2010

Příloha č. 37 k usnesení č. 121/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
16/11/4120
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Příloha č. 38 k usnesení č. 122/23Z/2011 –

smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
192/2011

Příloha č. 39 k usnesení č. 156/23Z/2011 –

smlouva o narovnání

Příloha č. 40 k usnesení č. 157/23Z/2011 – souhlasné prohlášení o změně práva k nemovitosti
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Příloha č. 1 k usnesení č. 9/23Z/2011

Dary složkám Integrovaného záchranného systému a dary postiženým
městům a obcím na odstraňování následků povodní 2010 na území
Ústeckého kraje.
1) Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7a, 400 01 Ústí nad Labem
IČ : 00829013
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přívěsný vozík VEZEKO Kart 2 750 speciál
Radiostanice – terminál PEGAS THP7000, včetně baterie
1
a příslušenství
7
Kombinéza AGAMA MASTER 2010
7
Boty MARES 5mm ke kombinéze
1
Lano TEN Static 11 - 100m
28
Horolezecké vybavení - pro výcvik záchranářů

Cena vč.DPH
117.247,- Kč
42.588,- Kč
27.380,- Kč
6.930,- Kč
4.324,90 Kč
10.584,10 Kč

Celková cena daru činí 209.054,- Kč včetně DPH
2) Městský obvod Neštěmice
U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem 16
IČ: 00081531
Předmět daru :
Počet
kusů
7
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 7.896,- Kč včetně DPH
3) Obec Černouček
č. p. 50, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00526428
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.256,- Kč včetně DPH
4) Obec Klapý
č. p. 200, 411 16 Klapý
IČ: 00263796
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH
5) Městys Brozany nad Ohří
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří
IČ: 00263397
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
7.896,- Kč

Cena vč.DPH
2.256,- Kč

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 9/23Z/2011

6) Obec Liběšice
č. p. 6, 411 46 Liběšice u Litoměřic
IČ: 00263893
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH
7) Obec Travčice
č. p. 150, 412 01 Litoměřice 1
IČ: 00264504
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH
8) Obec Lkáň
č. p. 83, 411 15 Třebívlice
IČ: 00832162
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.256,- Kč včetně DPH
9) Obec Chlumec
Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem
IČ: 00391387
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.256,- Kč včetně DPH
10) Obec Dušníky
č. p. 69, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00263583
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH
11) Obec Malé Březno
č. p. 7, 400 02 Ústí nad Labem 2
IČ: 00556891
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.256,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Cena vč.DPH
2.256,- Kč

Cena vč.DPH
2.256,- Kč

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Cena vč.DPH
2.256,- Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 9/23Z/2011
12) Obec Nové Dvory
č. p. 5, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264113
Předmět daru :
Počet
kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.512,- Kč včetně DPH
13) Město Mašťov
Náměstí 80, 431 56 Mašťov
IČ: 00262021
Předmět daru :
Počet
kusů
9
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 10.152,- Kč včetně DPH
14) Obec Vražkov
č. p. 2, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264644
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.256,- Kč včetně DPH
15) Obec Lovečkovice
č. p. 40, 411 45 Úštěk
IČ : 00263982
Předmět daru :
Počet
kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.512,- Kč včetně DPH
16) Obec Domoušice
č. p. 107, 439 68 Domoušice
IČ : 00264903
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.640,- Kč včetně DPH
17) Obec Koštice
Koštice 26, 439 21 Koštice nad Ohří
IČ : 00265055
Předmět daru :
Počet
kusů
6
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 6.768,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
4.512,- Kč

Cena vč.DPH
10.152 ,- Kč

Cena vč.DPH
2.256,- Kč

Cena vč.DPH
4.512,- Kč

Cena vč.DPH
5.640,- Kč

Cena vč.DPH
6.768,- Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 9/23Z/2011
18) Obec Hora Svatého Šebestiána
č. p. 3, 431 82 Hora Svatého Šebestiána
IČ: 00261866
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.640,- Kč včetně DPH
19) Obec Kryštofovy Hamry
č. p. 64, 431 91 Vejprty
IČ: 00075566
Předmět daru :
Počet
kusů
8
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 9.024,- Kč včetně DPH
20) Obec Spořice
Lipová 201, 431 01 Spořice
IČ: 00262137
Předmět daru :
Počet
kusů
9
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 10.152,- Kč včetně DPH
21) Obec Březno
Radniční 97, 431 45 Březno u Chomutova
IČ: 00261823
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.640,- Kč včetně DPH
22) Obec Krásný Dvůr
č. p. 117, 439 72 Krásný Dvůr
IČ: 00265071
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.640,- Kč včetně DPH
23) Obec Libočany
č. p. 103, 439 75 Libočany
IČ: 47786663
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.640,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
5.640,- Kč

Cena vč.DPH
9.024,- Kč

Cena vč.DPH
10.152,- Kč

Cena vč.DPH
5.640,- Kč

Cena vč.DPH
5.640,- Kč

Cena vč.DPH
5.640,- Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 9/23Z/2011
24) Obec Bečov
č. p. 126, 435 22 Braňany
IČ: 00265811
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.640,- Kč včetně DPH
25) Obec Havraň
č. p. 11, 435 01 Havráň
IČ: 00265918
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.640,- Kč včetně DPH
26) Obec Louka u Litvínova
Sokolovská 127, 435 33 Louka u Litvínova
IČ: 00266043
Předmět daru :
Počet
kusů
6
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 6.768,- Kč včetně DPH
27) Obec Obrnice
Mirová 70, 435 21 Obrnice
IČ: 00266116
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.640,- Kč včetně DPH
28) Obec Skršín
č. p. 48, 434 01 Most 1
IČ: 00266141
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.640,- Kč včetně DPH
29) Město Horní Jiřetín
Potoční 15/1, 435 43 Horní Jiřetín
IČ: 00265942
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.640,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
5.640,- Kč

Cena vč.DPH
5.640,- Kč

Cena vč.DPH
6.768,- Kč

Cena vč.DPH
5.640,- Kč

Cena vč.DPH
5.640,- Kč

Cena vč.DPH
5.640,- Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 9/23Z/2011
30) Město Dubí
Ruská 264, 417 01 Dubí u Teplic 1
IČ: 00266281
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH
31) Město Duchcov
Náměstí Republiky 5, 419 01 Duchcov
IČ: 00266299
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH
32) Obec Bechlín
č. p. 85, 411 86 Bechlín
IČ: 00263346
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.640,- Kč včetně DPH
33) Město Košťany
Teplická 297, 417 23 Košťany u Tepl
IČ: 00266400
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH
34) Obec Libkovice pod Řípem
č. p. 181, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00263915
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.256,- Kč včetně DPH
35) Město Krupka
Mariánské náměstí 22/13, 417 42 Krupka 1
IČ: 00266418
Předmět daru :
Počet
kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.512,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Cena vč.DPH
5.640,- Kč

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Cena vč.DPH
2.256,- Kč

Cena vč.DPH
4.512,- Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 9/23Z/2011
36) Obec Modlany
č. p. 34, 417 13 Modlany
IČ: 00266493
Předmět daru :
Počet
kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.512,- Kč včetně DPH
37) Obec Žalany
Pražská 93, 417 63 Žalany
IČ: 00266655
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH
38) Město Kryry
Hlavní 1, 439 81 Kryry
IČ: 00265080
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.640,- Kč včetně DPH
39) Obec Libouchec
č. p. 211, 403 35 Libouchec
IČ: 00266833
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.256,- Kč včetně DPH
40) Obec Chuderov
č. p. 63, 400 02 Ústí nad Labem 2
IČ: 00266809
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.256,- Kč včetně DPH
41) Město Chabařovice
Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
IČ: 00556912
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.256,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
4.512,- Kč

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Cena vč.DPH
5.640,- Kč

Cena vč.DPH
2.256,- Kč

Cena vč.DPH
2.256,- Kč

Cena vč.DPH
2.256,- Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 9/23Z/2011
42) Obec Petrovice
č. p. 529, 403 37 Petrovice u Ústí nad Labem
IČ: 00266922
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.256,- Kč včetně DPH
43) Obec Povrly
Mírová 165, 403 32 Povrly
IČ: 00266931
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.256,- Kč včetně DPH
44) Obec Černčice
Jiráskova 223, 439 01 Černčice
IČ: 00556271
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.640,- Kč včetně DPH
45) Obec Ryjice
č. p. 14, 403 31 Ústí nad Labem 16
IČ: 00556882
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH
46) Obec Telnice
č. p. 77, 403 38 Telnice u Ústí nad Labem
IČ: 00267074
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH
47) Obec Tisá
č. p. 205, 403 36 Tisá
IČ: 00267082
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.256,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
2.256,- Kč

Cena vč.DPH
2.256,- Kč

Cena vč.DPH
5.640,- Kč

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Cena vč.DPH
2.256,- Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 9/23Z/2011
48) Městský obvod Střekov
Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem 3
IČ: 00081531
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH
49) Městský obvod Ústí nad Labem
Velká Hradební 8 A, 400 01 Ústí nad Labem 1
IČ: 00081531
Předmět daru :
Počet
kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.512,- Kč včetně DPH
50) Městys Peruc
Oldřichova 49, 439 07 Peruc
IČ: 00265331
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.640,- Kč včetně DPH
51) Městys Hostomice
Mlýnská 158, 417 52 Hostomice nad Bílinou
IČ: 00266311
Předmět daru :
Počet
kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.512,- Kč včetně DPH
52) Obec Měrunice
č .p. 67, 418 04 Bílina 4
IČ: 00266477
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH
53) Obec Moldava
č. p. 113, 417 81 Moldava v Krušných horách
IČ: 00266507
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Cena vč.DPH
4.512,- Kč

Cena vč.DPH
5.640,- Kč

Cena vč.DPH
4.512,- Kč

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Příloha č. 1 k usnesení č. 9/23Z/2011
54) Město Osek
Zahradní 246, 417 05 Osek u Duchcova
IČ: 00266558
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH
55) Obec Srbice
č. p. 62, 415 01 Teplice 1
IČ: 00266591
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 3.384,- Kč včetně DPH
56) Obec Nová Ves v Horách
č. p. 33, 435 45 Nová Ves v Horách
IČ : 00266108
Předmět daru :
Počet
kusů
4
Pracovní stejnokroj PSII
1
Pracovní stejnokroj PSII
Celková cena daru činí 5.592,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Cena vč.DPH
3.384,- Kč

Cena vč.DPH
4.512,- Kč
1.080,- Kč

Příloha č. 2 k usnesení č. 10/23Z/2011

Příloha č. 3 k usnesení č. 13/23Z/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
Česká federace Spastic Handicap o.s.
Sídlo:
Jaselská 355, 415 03 Teplice
Zastoupený:
Františkem Janouchem, předsedou
Kontaktní osoba: Hybšová Irena, hybsova@spastic.cz,
tel. 602160033
IČ:
46070711
Bank. spojení:

Komerční banka a.s. , pobočka Teplice, č. účtu: 42135501/0100

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
1. Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 250.000,- Kč
(slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 30
dnů od podpisu smlouvy
převodem na bankovní účet obdarovaného č.
42135501/0100.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu činnosti paralympijského týmu 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 400.000,- 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 30. 11. 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. 12. 2011.
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 Teplicích ..............………….

...........................................................
za Českou federaci Spastic Handicap o.s.

Jana Vaňhová
hejtmanka

František Janouch
předseda sdružení

Přílohy
1. Výpis z registru ekonomických subjektů
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
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Příloha č. 4 k usnesení č. 13/23Z/2011

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

/2011

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
AniFest s.r.o.
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Bank. spojení:

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

Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5
Jakubem Horou, výkonným ředitelem, jakub.hora@anifest.cz
tel. 731657290
49354272
Česká spořitelna a.s. , Praha, č. účtu: 1946705399/0800

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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Příloha č. 5 k bodu ...........
.... jednání Rady Ústeckého kraje dne ...................

Článek 1 - Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 300.000,- Kč
(slovy: třistatisíckorunčeských). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 30 dnů od
podpisu smlouvy převodem na bankovní účet obdarovaného č. 1946705399/0800.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifest 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 805.000,- 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 30. 11. 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. 12. 2011.
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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Příloha č. 5 k bodu ...........
.... jednání Rady Ústeckého kraje dne ...................
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 AniFest s.r.o.

Jana Vaňhová
hejtmanka

Jakub Hora
výkonný ředitel

Přílohy
1. Výpis z obchodního rejstříku
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
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Příloha č. 5 k usnesení č. 14/23Z/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
Jaroslav Pém
Místo podnikání : Masarykova 86, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
87075288
DIČ:
CZ 8007120671
Bank. spojení:

Raiffeisen bank, pobočka Ústí nad Labem, č. účtu: 3623186001/5500

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
1. Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 250.000,- Kč
(slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 30
dnů od podpisu smlouvy
převodem na bankovní účet obdarovaného č.
3623186001/5500.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu festivalu pro mentálně a zdravotně postižené děti “Cesta
k nám“ konaného v Ústeckém kraji v roce 2011.
2. Dar je poskytován za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Dárce uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Obdarovaný prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy informoval poskytovatele o
všech jím přijatých podporách de minimis dle nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze
dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
(zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Jejich objem činí za období posledních tří fiskálních let ..............,- Kč viz příloha č. 2.
Dárce na základě takto poskytnutých informací konstatuje, že finanční objem
příjemcem přijatých výše označených podpor de minimis umožňuje poskytnutí daru
uvedeného v této smlouvě v rámci pravidla de minimis.
3. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 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 Ústí nad Labem

..............………….

...........................................................
Jaroslav Pém

Jana Vaňhová
hejtmanka

Přílohy
1. Výpis z registru ekonomických subjektů
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
strana 3 / 3

Příloha č. 6 k usnesení č. 20/23Z/2011
žadatel
adresa (dle RES)
název (dle RES)

1

Hospic sv. Štěpána,
občanské sdružení

IČ

ulice, číslo

PSČ, obec

65081374

Rybářské nám.
662/4

412 01 Litoměřice

2

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

25419561

Svážná 1528

3

Domov důchodců Bystřany,
63787725
příspěvková organizace

Pražská 236

4

Krajská zdravotní, a.s.

25488627

Sociální péče
3316/12A

číslo
služby/aktivity

číslo žádosti

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ
PÉČE 2011

název služby/aktivity

druh služby/aktivity

celkové součty

předpokládaná
kapacita v roce
2011

3 500 000

dotace ÚK v roce 2010

31 791 556

celkové náklady v roce
2010

32 784 237

9 159 000

3 000 000

celkové náklady služby v požadavek na dotaci na návrh na dotaci ÚK na
roce 2011
službu v roce 2011
službu v roce 2011

3 000 000

celkový návrh dotace
ÚK v roce 2011

komentář

400 000

Služba je potřebná a dlouhodobě
poskytovaná, odborně velmi dobře zajištěná.
Rozpočet je přiměřený. Oproti předchozímu
roku byla organizaci přiznána nižší dotace
z MPSV.

300 000

Služba je potřebná a dlouhodobě
poskytovaná, odborně velmi dobře zajištěná.
Rozpočet je přiměřený. Oproti předchozímu
roku byla organizaci přiznána nižší dotace
z MPSV.

1

Hospic sv. Štěpána - hospicová
paliativní péče

434 01 Most

1

Zajištění zdr. péče nehrazené ze
zdravotního pojištění v rámci progr. hospicová péče
hospicové péče

417 61 bystřany

1

Hospicová péče

hospicová péče

Služba nebyla hodnocena. Žádost o dotaci
má formální nedostatky - není příložen
rozpočet služby.

1

Regionální program prevence a
léčby HIV/AIDS a dalších
závažných infekcí

program prevence a
léčby HIV/AIDS

Personální zajištění není dostatečně
vysvětleno. Rozpočet obsahuje neuznatelné
položky. V tabulce rozpočet aktivity je
povinný slovní komentář k požadavkům
velmi nekonkrétní.

2

Program zdravotní rehabilitace
program zdravotní
handicapovaných dětí realizované rehabilitace
ve zdravotnických zařízeních
handicapovaných dětí

20 osob

3

Program substituční léčby závislých program léčby osob
na opiátech
závislých na drogách

125 osob/rok

4

"Testování biologického materiálu
na přítomnost drog v lidském
organismu u drogově závislých
osob"

150 osob/rok

401 13 Ústí nad
Labem

5

"Rehabilitace hrou"

hospicová péče

program zdravotní
rehabilitace
handicapovaných dětí

26 lůžek

15 lůžek

125 osob/rok

35 osob/rok

330 000

225 000

_

12 453 000

12 928 000

500 000

12 738 000

13 000 000

500 000

2 590 000

800 000

400 000

400 000

300 000

-

2 045 000

3 505 002

3 645 970

3 150 000

1 600 000

900 000

2 405 554

2 467 267

1 883 000

500 000

135 000

100 000

-

-

neuvedeno

298 000

236 000

-

200 000

V tabulce rozpočet aktivity není uveden
povinný slovní komentář k jednotlivým
požadavkům. S ohledem na uváděné
informace v žádosti se náklady služby jeví
jako příliš vysoké.

2 300 000

Celková náklady služby se jeví příliš vysoké.
Dle žádosti není předpokládán výrazný
nárůst klientů
Žádost nespadá do vybraných služeb
vyhlášeného dotačního programu. V žádosti
není uveden předpoklad zajištění
spolufinancování z MZ. Tímto není
doporučena k podpoře.
Jedná se o novou službu v rámci programu
zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí
po získaném poškození mozku. Služba
neobsahuje neuznatelné položky. Služba se
jeví jako potřebná.

Příloha č. 7 k usnesení č. 21/23Z/2011

"Hrazeno z dotace Ústeckého kraje č. ..."

Příloha č. 8 k usnesení č. 27/23Z/2011

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
827/2010 – dodatek č. 1
Číslo příjemce
:
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
Obec Horní Beřkovice

Sídlo:
Podřipská č.p. 13, 411 85 Horní Beřkovice
Zastoupený:
Václav Fousek – starosta obce Horní Beřkovice
Kontaktní osoba: Václav Fousek – starosta obce Horní Beřkovice
E-mail/telefon: starosta@obechorniberkovice.cz/ 416 873 502
IČ:
00263621
DIČ:
Bank. spojení: 7424471/0100 Komerční banka, a.s.
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3 smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 31. 3. 2010 č. 23/13Z/2010, kterým byla
obci Horní Beřkovice poskytnuta dotace ve výši 2 950 000,- Kč z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje na podporu vyhotovení stavby „Vodovod Horní Beřkovice“,
takto:
Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 5. 2011. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
V Ústí nad Labem dne

……………………………………………………..

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

……………………………………………………….

Václav Fousek
starosta obce Horní Beřkovice
příjemce

Příloha č. 9 k usnesení č. 27/23Z/2011

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
826/2010 – dodatek č. 1
Číslo příjemce
:
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

Městys Ročov
Sídlo:
Ročov č.p. 121, 439 67 Ročov
Zastoupený:
Václav Trylč – starosta městyse Ročov
Kontaktní osoba: Václav Trylč – starosta městyse Ročov
E-mail/telefon: rocovou@iol.cz/ 415 695 110
IČ:
00265446
DIČ:
CZ 00265446
Bank. spojení: 4925481/0100 Komerční banka, a.s.
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3 smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 31. 3. 2010 č. 23/13Z/2010, kterým byla
městysi Ročov poskytnuta dotace ve výši 1 097 124,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu vyhotovení projektové dokumentace stavby „Odvedení
povrchových vod v městysi Ročov“, takto:
Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 5. 2011. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
V Ústí nad Labem dne
……………………………………………………..

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

……………………………………………………….

Václav Trylč
starosta městyse Ročov
příjemce

Příloha č. 10 k usnesení č. 27/23Z/2011

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

65/2010

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE

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
MILEŠOVKA, obecně prospěšná společnost
Sídlo:
Myslivečkova č.p. 41, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Jaroslav Zahálka, CSc. – předseda správní rady
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Zahálka, CSc. – předseda správní rady
E-mail/telefon: obsluzby@raz-dva.cz/ 475 211 639, 777 234 269
IČ:
250 27 336
DIČ:
Bank. spojení: 2332424001/2400 eBanka, a.s.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci stavby „ČOV Milešovka“
Preambule
1. Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
20/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků
z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu
s těmito zásadami.
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Článek 1. Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 17/8Z/2009 ze dne 21. 10. 2009 investiční dotaci ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion - korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce, č. ú. 2332424001/2400, na základě předložených faktur na úhradu nákladů
projektu dle čl. 2. odst. 1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději v termínu uvedeném v článku 2. odst. 3.
2. Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.

Článek 2. Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu, kterým je realizace
stavby „ČOV Milešovka“, v rámci Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu
všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to
v rozsahu podle čl. 2. odst. 6 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše
schválené dotace podle článku 1. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 10. 2010. Pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. 2. odst. 1) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady
jsou považovány výdaje spojené s realizací projektu po 1. 1. 2010:
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném
rozpočtovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku 2. odst. 3,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
dlužný úrok,
nákupy pozemků a budov,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
ztráty z devizových kurzů,
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- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing),
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění),
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu
s článkem 2. odst. 8.
6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 47%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
7. Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o převzetí dokončené stavby
příjemcem dotace a kolaudační souhlas stavby vyhotovené v rozsahu projektové
dokumentace pro stavební řízení z července 2009, vyhotovené ARCHATELIER 2000,
a.s., se sídlem Ke Kopečku 3374/2, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 254 17 649.
8. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících
platbu podle článku 2. odst. 1. , spolu s dokladem o uhrazení vlastní spoluúčasti.

Článek 3. Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše
dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných
důvodů může být termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen,
maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace,

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na straně 1),
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-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu,
přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu.

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce
nebo realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz.
čl. 2. odst. 6 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen,
vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly
poskytnuty, a to současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta, v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné
zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního
prostředí a zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn.
bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
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Článek 4. Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté
dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce
s vrácením prostředků poskytnutých dotací je poskytovatel oprávněn požadovat
úhradu smluvní pokuty až do výše 15 % z takové částky. Uvedené se nedotýká
povinnosti úhrady úroků z prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.

Článek 5. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), 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. Příjemce dotace
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 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.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze 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 vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběmi smluvními
stranami.
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7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 17/8Z/2009 ze dne 21. 10. 2009.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.
předseda správní rady
příjemce

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel

13. 1. 2010

Zdeněk Francl

referent ZPZ

Vedoucí odboru

14. 8. 2010

Ing. Taťána Krydlová

VO ZPZ

Číslo příslibu / správce
rozpočtu

19.1.2010

Bc. Romana Maturkaničová

EKO

Právně posouzeno

standardní vzor

Předchozí souhlas

není požadován

Odkaz na usnesení orgánu
kraje

Usnesení č.: 17/8Z/2009 ze dne 21. 10. 2009
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Podpis

216/2010

Příloha č. 11 k usnesení č. 27/23Z/2011

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

/2011

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE

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
Ústav fyziky atmosféry Akademie věd České republiky, v.v.i.
Sídlo:
Boční II, č. 1401, 141 31 Praha 4
Zastoupený:
doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc. – ředitel UFA
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Zacharov, CSc. – vedoucí hospodářské správy
E-mail/telefon: pz@ufa.cas.cz/ 272 016 000, 605573333
IČ:
683 78 289
DIČ:
Bank. spojení: 199208 360217/0100 Komerční banka, a.s.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci stavby „ČOV Milešovka“
Preambule
1. Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
20/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků
z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu
s těmito zásadami.
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Článek 1. Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /
Z/2011 ze dne 13. 4. 2011 investiční dotaci ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: - jeden
milion - korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.
199208360217/0100, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle
čl. 2. odst. 1 a za podmínky, že příjemce dodrží všechny povinnosti stanovené
touto smlouvou.
2. Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.

Článek 2. Financování
1. Dotace je přidělena za účelem uhrazení části nákladů projektu, kterým je realizace
stavby „ČOV Milešovka“, v rámci Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu
všech příjmů a výdajů (dále jen „nákladový rozpočet“), a to v rozsahu podle čl. 2 odst.
6 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě nákladů (dále jen „procentuální
účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace podle článku 1. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Projekt byl ukončen rozhodnutím o zkušebním provozu č.j. 48460/2010/OZP ze dne
24. 2. 2011, vydaného Městským úřadem Lovosice, odborem životního prostředí, v
právní moci dne 17.3.2011.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. 2. odst. 1) a lze ji poskytnout pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou
považovány výdaje spojené s realizací projektu po 1. 5. 2010:
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném
rozpočtovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku 2. odst. 3,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
dlužný úrok,
nákupy pozemků a budov,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
ztráty z devizových kurzů,
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- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing),
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění),
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
s článkem 2. odst. 7.

jednorázově

–

dle

předložených

faktur,

v souladu

6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových nákladech
projektu ve výši do 36,5%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný finanční
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým nákladům projektu.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících
platbu podle článku 2. odst. 1. spolu s dokladem o uhrazení vlastní spoluúčasti.

Článek 3. Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to do
30 dnů od uzavření této smlouvy. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen
předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace,

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na straně 1),

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

vyúčtování projektu.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu,
přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle nákladového
rozpočtu.

2. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
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3. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
4. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce
nebo realizace podpořeného projektu.
5. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz.
čl. 2. odst. 6 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen,
vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly
poskytnuty, a to současně při předložení závěrečné zprávy.
6. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí
a zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
7. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn.
bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.

Článek 4. Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté
dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce
s vrácením prostředků poskytnutých dotací je poskytovatel oprávněn požadovat
úhradu smluvní pokuty až do výše 15 % z takové částky. Uvedené se nedotýká
povinnosti úhrady úroků z prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.

Článek 5. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), 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. Příjemce dotace
prohlašuje, že:
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
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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. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy, dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního
registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze 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 vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběmi smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
/ Z/2011 ze dne 13. 4. 2011.
V Ústí nad Labem dne

V ... ... ... dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Datum

doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.
ředitel UFA
příjemce

Jméno a příjmení

Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce
rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas
Odkaz na usnesení orgánu
kraje

Usnesení č.: /Z/2011 ze dne 13. 4. 2011
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Funkce a odbor

Podpis

14

20

34

45

53

54

61

žadatel
adresa (dle RES)
název (dle RES)

Centrum sociálních služeb
Děčín, příspěvková
organizace

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v
Litoměřicích

Hospic sv. Štěpána,
občanské sdružení

MOST K NADĚJI

IČ

Občanské sdružení Světlo
Kadaň

PSČ, obec

1
71235868

46768041

65081374

63125137

Obč.sdr.SCHODY-ŽATECnízkoprahové zařízení pro 27009432
osoby ohrožené drogou

Občanské sdružení "DRUG-OUT Klub"

ulice, číslo

číslo služby

číslo
žádosti

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
A AKTIVIT NA PODPORU RODINY 2011 - dotace v kompetenci ZÚK

44554559

65650701

U Plovárny
1190

Rooseveltova
716/7

405 02 Děčín

Chelčického
náměstí 202

69

OPORA občanské sdružení 63154935

Poradna pro integraci,
bč
ké d ž

67362621

terénní programy

předpokládaná
kapacita v roce
2011

2 osoby

71 964 063

15 574 113

4 055 000

1 156 178

300 500

200 000

Služby následné péče v
služby následné
Děčínském doléčovacím
péče
centru

1

Centrum denních služeb

centrum denních
služeb

2

Rodinné a komunitní
centrum

program na podporu
200 osob/rok
rodiny

1

Odlehčovací služby

odlehčovací služby

2

Poradna a půjčovna
pomůcek

sociální poradenství 250 kontaktů/rok

1

K-centrum Most 2010

kontaktní centra

2

Asistent pro terénní
kontakt 2011

terénní programy

10 osob

3 301 803

999 900

120 000

3

Linka duševní tísně Most

telefonická krizová
pomoc

1 osoba

1 909 538

572 000

50 000

1

"Schody"Terénní
program

terénní programy

4 osoby

1 530 600

270 000

245 000

1

Kontaktní centrum pro
drogově závislé

kontaktní centra

3 osoby

2 580 000

410 800

250 000

11 osob

2 250 000

368 000

200 000

kapacita 20 osob

3 619 998

400 000

150 000
250 000

26 lůžek

1 373 555

150 000

100 000

11 827 000

3 380 000

250 000

592 000

169 000

-

3 366 306

857 500

230 000

250 000

17 osob

400 000

434 01 Most

438 01 Žatec

Velká Hradební 400 01 Ústí nad
47/13
Labem

Husova 1325

Jungmannova
1024

Senovážná 2

245 000

400 000

1 407 000

285 200

150 000

30 osob

1 602 602

320 520

140 000

terénní programy

10 osob

313 461

62 693

50 000

kontaktní centra

30 osob

2 307 056

315 743

250 000

2

Terénní program

terénní programy

1

K - centrum Kadaň

kontaktní centra

2

K - centrum Kadaň terénní program

3

K - centrum Chomutov

4

Terénní program
Chomutov

terénní programy

10 osob

552 050

115 826

110 000

5

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež v
Chomutově

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

30 osob

2 384 160

350 000

-

1

Pečovatelská služba
OPORA

pečovatelská služba 35 osob

7 560 102

1 512 020

-

sociální poradenství 18 osob

1 203 160

300 790

120 000

308 500

61 700

-

1 608 972

402 243

100 000

1 359 000

394 200

300 000

2 osoby

550 000

432 01 Kadaň

413 01 Roudnice
nad Labem

4 055 000

celkové náklady služby v požadavek na dotaci návrh dotace na službu celkový návrh dotace
ÚK v roce 2011
roce 2011
na službu v roce 2011
v roce 2011

2

2

67

Zabezpečení provozu
terénních programů
Kontaktního a
poradenského centra
pro drogově závislé,
poradny pro rodiče

412 01
Litoměřice

Rybářské nám. 412 01
662/4
Litoměřice

Jilemnického
1929

název služby/aktivity druh služby/aktivity

Příloha č. 12 k usnesení č. 36/23Z/2011
celkové
součty

3

Sociální poradenství a
půjčovna
kompenzačních
pomůcek OPORA
Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

SAS pro seniory a
osoby se ZP

4

Domácí hospicová péče
odlehčovací služby
OPORA

1

Sociální služby

220 000
145 osob

7 osob

sociální poradenství 2000 intervencí/rok

300 000

110 00 Praha

1

85

88

adresa (dle RES)
název (dle RES)
občanské sdružen

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých v ČR
Krajská organizace
Ústeckého kraje

WHITE LIGHT I.

IČ
67362621

70942412

64676803

ulice, číslo

PSČ, obec

Senovážná 2

110 00 Praha

Borovského
1853

Drážďanská
106

číslo služby

číslo
žádosti
69

žadatel

název služby/aktivity druh služby/aktivity

předpokládaná
kapacita v roce
2011

2

Sociálně aktivizační
služby

SAS pro rodiny s
dětmi

15 rodin/rok

1

Sociální poradenství
Děčín

sociální poradenství

2

sociální poradenství
Most

celkové náklady služby v požadavek na dotaci návrh dotace na službu celkový návrh dotace
roce 2011
na službu v roce 2011
v roce 2011
ÚK v roce 2011

300 000
1 157 200

264 500

-

2 osoby

357 000

107 100

-

sociální poradenství 2 osoby

430 000

129 000

-

3

Sociální poradenství Úst
sociální poradenství 3 osoby
nad Labem

354 500

106 350

-

4

Sociálně aktivizační
služby pro sluchově
postižené Most

SAS pro seniory a
osoby se ZP

2 osoby

569 000

170 700

-

5

Sociálně aktivizační
služby pro sluchově
postižené Teplice

SAS pro seniory a
osoby se ZP

2 osoby

415 000

124 500

-

6

Sociálně aktivizační
služby pro sluchově
postižené Louny

SAS pro seniory a
osoby se ZP

2 osoby

360 000

108 000

-

7

Sociálně aktivizační
služby pro sluchově
postižené Ústí n.L.

SAS pro seniory a
osoby se ZP

2 osoby

366 000

109 800

-

8

Tlumočnické služby
Teplice

tlumočnické služby

2 osoby

816 400

250 920

90 000

9

Tlumočnické služby
Louny

tlumočnické služby

2 osoby

463 700

139 110

50 000

10

Tlumočnické služby Ústí
tlumočnické služby
nad Labem

2 osoby

410 620

123 186

40 000

11

Tlumočnické služby
Most

tlumočnické služby

2 osoby

660 680

198 204

80 000

1

Kontatktní centrum
Rumburk

kontaktní centra

4 osoby

1 194 867

193 343

100 000

2

terénní program
Rumburk, Varnsdorf

terénní programy

2 osoby

490 663

99 969

50 000

3

Následná péče o exuživatele drog s
následná péče
pdoporovaným bydlením

11 lůžek

1 266 926

147 536

30 000

434 01 Most

400 07 Ústí nad
Labem

260 000

4

Kontaktní centrum
Teplice

5

Terapeutická komunita v terapeutické
Mukařově
komunity

980 000

kontaktní centra

2

5 osob

2 576 535

640 000

500 000

15 lůžek

5 961 931

663 260

300 000

Příloha č. 13 k usnesení č. 40/23Z/2011

ÚSTECKÝ KRAJ
na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …….. ze dne ………………..

vyhlašuje
Program na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2011
pro školy a školská zařízení

Dotační program
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce
2011“

Pravidla pro žadatele

Příloha č. 13 k usnesení č. 40/23Z/2011
Dotační program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje“, schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
……………………………………………., pokud v tomto programu není uvedeno jinak.

1. Cíl programu
▪ Podpora škol a školských zařízení, které jsou samy realizátory preventivních programů
podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
ve školách a školských zařízeních, č.j.: 20 006/2007-51, v územní působnosti Ústeckého
kraje.

2. Priority specifické primární prevence na rok 2011


Začlenění programů specifické primární prevence do výuky (středně a dlouhodobé,
navazující aktivity)



Financování akreditovaného studia k výkonu specializovaných činností prevence
rizikového chování (1/2 studia,1 rok)



Podpora vzniku a vzdělávání preventivních týmů škol (kurzy,semináře,školení) – výjezd
preventivního týmu (3-4 pedagogové z jedné školy), 2 noci, max.250,-Kč/den
(ubytování, strava)



Materiální vybavení vzdělávací místnosti pro práci školního metodika prevence se
skupinou – materiál spotřebního charakteru (nelze hradit notebooky, interaktivní tabule,
dataprojektory, fotoaparáty,videokamery a jinou techniku)



Adaptační kurzy pro žáky, studenty – max.2 noci (ubytování, strava), max. 15 000,-Kč
na školu za rok

3. Vymezení použití finančních prostředků
Školám a školským zařízením zřizovaným Ústeckým krajem budou o přiznanou dotaci
navýšeny finanční prostředky na provoz. Se školami a školskými zařízeními ostatních
zřizovatelů budou uzavřeny smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.
Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s účely,
pro které byly poskytnuty, a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.


Finanční rámec poskytované dotace:
- minimální výše poskytované dotace činí 10 000 Kč
- dotace je poskytována ve výši 100%, spoluúčast žadatele není požadována
- výše lektorného maximálně 400,-Kč/1hod.



Poskytované finanční prostředky jsou neinvestiční



Neuznatelné náklady:
- úhrada výdajů na pohoštění a dary (pohoštěním není společné stravování
poskytované účastníkům akcí)
- úhrada pořízení investičního majetku
- dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, které nespolupracují na realizaci
projektů

Příloha č. 13 k usnesení č. 40/23Z/2011
- úhrada leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku
- úhrada cestovních náhrad nad rámec stanovený ustanoveními zákoníku práce o
cestovních náhradách
- na platy zaměstnanců – mohou být hrazeny pouze ostatní platby za provedenou práci
(dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Platby za provedenou práci
OPPP musí být podloženy prvotními doklady, zejména doklady o počtu
odpracovaných hodin a výkony umožňujícími kontrolu skutečně provedené práce


Nebudou podporovány projekty na:
- jednorázové akce
- volnočasové aktivity, sportovní a kulturní akce
- stmelovací výjezdy pedagogických sborů

4. Příloha k žádosti
Minimální preventivní program žadatele

5. Podmínky dotačního řízení
Žadatelé předkládají žádost o dotaci písemně na předepsaných formulářích (viz příloha),
v jednom vyhotovení a sešité (rozhodující je razítko pošty).
Žádost lze podat poštou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje do
13. 5. 2011 v zalepené obálce označené nápisem: „Prevence rizikového chování 2011“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem.
Žádost nesmí být vyplněna rukou. Žádosti se nevracejí. Na poskytnutí dotace není právní
nárok. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31.12.2011
Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek
Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz.

6. Způsob a termín vyúčtování
Dotaci lze použít do 31.12.2011 a finanční prostředky z dotace nelze převádět do roku
následujícího. Vyúčtování dotace musí být zasláno odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje nejpozději do 14.1.2012 na formuláři, který bude
zveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz . Součástí vyúčtování bude i
závěrečná zpráva o využití poskytnuté dotace.

Kontaktní osoba pro konzultaci
Mgr. Petra Vaverková
krajská školská koordinátorka prevence,
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK
tel: 475 657 951
e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz

Příloha č. 14 k usnesení č. 40/23Z/2011

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená dle ustanovení § 36 písm. 1c), d) a § 59 odst. 2 písm. a)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

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

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Ing. Štěpán Harašta, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
harasta.s@kr-ustecky.cz / +420 475 657 212
70892156
CZ70892156
882733379/0800, Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

a
Příjemce
název
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
K REALIZACI PROJEKTU
„…“
(dále jen „projekt“)
v rámci dotačního programu Ústeckého kraje
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2011“
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(dále jen „program“).
Preambule
Smlouva se uzavírá dle pravidel dotačního programu „Prevence rizikového chování
v Ústeckém kraji v roce 2011“. Dotační program se řídí „Zásadami pro poskytování
účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje“, schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/16Z/2010 ze dne 1.9.2010, pokud v tomto programu není
stanoveno jinak.

Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Rady / Zastupitelstva Ústeckého kraje
…………….. ze dne …………… neinvestiční dotaci ve výši …………..,- Kč (slovy:
………………),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.:
……………………., za následujících podmínek:
-

dotace bude příjemcem použita nejpozději do 31.12.2011.

Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu obcím, občanským sdružením či jiným
organizacím, nemají charakter veřejné podpory ve smyslu článku 87 odst. 1 Smlouvy ES.

Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace projektu „…………………………………
…………………………….“ v rámci dotačního programu „Prevence rizikového chování
v Ústeckém kraji v roce 2011“, na základě poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu
všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to
v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných nákladů,
jejich druhovém členění (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“). Plánovaný
nákladový rozpočet předložený příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy
jako její příloha č. 1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu se za neuznatelný náklad takto označují následující
náklady : viz rozpočet.
3. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu písemné dohody smluvních stran.

strana 2 / 6

4. Termín ukončení realizace projektu je 31.12.2011. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta,
přímo souvisejících s realizací projektu. Datum účinnosti uznatelných nákladů je ………....
Uznatelný náklad musí splňovat následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu, nejpozději do konce kalendářního roku, ve
kterém byla dotace poskytnuta
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady,
- mohou být hrazeny pouze platby za provedenou práci (dohoda o provedení práce,
dohoda o pracovní činnosti).
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úhradu pořízení investičního majetku,
dlužný úrok,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený ustanoveními zákoníku práce o
cestovních náhradách,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

6. Dotace bude poskytnuta
- jednorázově. Dotace bude po podpisu smlouvy oběma stranami převedena
bezhotovostně na bankovní účet příjemce uvedený ve smlouvě.
7. Podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu může činit až 100%.

Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
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a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla poskytnuta, a
v souladu s touto smlouvou.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH (u plátců DPH). Plátcům DPH je dotace
poskytnuta pouze na plnění bez DPH.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté dotace, tak i
z hlediska nákladů celého projektu.
e) Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
nejpozději do 14.1.2011. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit
závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace,

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně),

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

vyúčtování poskytnuté dotace.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu

-

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu , který je přílohou této smlouvy

f) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence.
g) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách, týkajících se
identifikace příjemce nebo realizace podpořeného projektu.
h) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta, v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, nejpozději při předložení závěrečné
zprávy. Současně písemně informovat poskytovatele o vrácení části dotace, včetně
zaslání avíza.
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i) Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl. Současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace, včetně zaslání avíza.
j) Respektovat závěry kontroly provedené odborem školství, mládeže a tělovýchovy
nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
k) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn.
bude nařízeno příjemci vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků, a bude vyměřeno příslušné penále.

Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy

1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků z
prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), 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. Příjemce dotace 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 smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
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2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze 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 vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
obdrží 1 vyhotovení, poskytovatel 3 vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
8. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady / Zastupitelstva Ústeckého kraje
č……………………., ze dne ………………….

V Ústí nad Labem dne ………………

V Ústí nad Labem dne …………….

………………………………………..
Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
(poskytovatel)

Příloha:

……………………………………….
(příjemce)

Plánovaný nákladový rozpočet přidělené dotace
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Příloha č. 15 k usnesení č. 41/23Z/2011
Dotační program "Sport 2011"

bod 30 příloha 1

obce a jimi zřizované organizace
P.č.

PO/FO- název

IČ/datum
narození

Přidělená
dotace

Název projektu

Sídlo (dle ARESu)

Děčín
42

Interaktivní základní škola
Varnsdorf, Karlova 1700,
příspěvková organizace

70698147

Sportovní třídy při Interaktivní ZŠ
Varnsdorf

30 000

40747 Varnsdorf,
Karlova 1700

00265497

Podpora, zkvalitnění a rozvoj
sportovního vyžítí obyvatel
Městyse Slavětín

40 000

43909 Slavětín, Na
Městečku 50

Louny
4

Městys Slavětín

celkem

1z1

70 000

Příloha č. 16 k usnesení č. 42/23Z/2011
bod 31 příloha 1

Dotační program "Volný čas 2011"
obce a jimi zřizované organizace
P.č.

PO/FO- název

IČ/datum
narození

Přidělená
dotace

Název projektu

Sídlo (dle ARESu a
rejstříku MŠMT)

Chomutov
4

Mateřská škola Chomutov,
Šafaříkova 4335, příspěvková
organizace

17

Městský ústav sociálních služeb,
46789944
příspěvková organizace

Letní mateřinkové sportovní
slavnosti

30 000

Šafaříkova 4335,
Chomutov, 430 03

Den ve fitness V.ročník

40 000

43004 Chomutov,
Písečná 5030

75139090

T-klub - volnočasové aktivity pro
děti a mládež

30 000

40746 Krásná Lípa,
Masarykova 1094/4

70698171

Naše vize? Bez televize.

35 000

náměstí E.Beneše 469,
Varnsdorf, 407 47

70949565

DANCE Děčín 2011

35 000

Teplická 344/38, Děčín
IV - Podmokly, 405 02

72744260

Děčín
1
4

14

Kostka Krásná Lípa, p.o.
Základní škola Varnsdorf,
náměstí E.Beneše 469, okres
Děčín, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Děčín IV,
Teplická 344/38, příspěvková
organizace
Litoměřice

1

Město Libochovice

00263931

Plave malý i velký

30 000

10

Dům dětí a mládeže Štětí,
Horova 375

46768432

Den dětí 2011 - aneb kdo si hraje
nezlobí

40 000

41117 Libochovice,
Náměstí 5.května 48
Horova 375, Štětí, 411
08

Louny
1

Obec Račetice

00673161

Tradice pro obec Račetice

30 000

43801 Račetice 11

3

Městys Slavětín

00265497

Podpora aktivit ve volném čase v
městysu Slavětín

35 000

43909 Slavětín, Na
Městečku 50

13

Obec Koštice

00265055

Rok na vsi

35 000

43921 Koštice 26

Most
3

Základní škola, Most, J. A.
Komenského 474, příspěvková
organizace

47324180

Zdravé,úspěšné a bezpečné
odpolední sportování

30 000

J. A. Komenského 474,
Most, 434 01

8

Město Meziboří

00266086

Pohádkový Den dětí

30 000

43513 Meziboří,
náměstí 8. května 341

72744413

"Rozvoj osobnosti pomocí
kreativních dílen"

30 000

Komenského 218,
Hrob, 417 04

Teplice
9

Základní škola Hrob, okres
Teplice

celkem
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Příloha č. 17 k usnesení č. 44/23Z/2011
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2011 - OP 1 - 3 - návrh dotací

Příloha č.3

Oblast podpory 1

Žadatel - název
Město Velký Šenov
Obec Dolní Podluží
Obec Heřmanov
Obec Huntířov
Obec Markvartice
Obec Srbská Kamenice
Obec Starý Šachov
Obec Velká Bukovina
Město Mašťov
Obec Blatno
Obec Boleboř
Obec Chbany
Obec Perštejn
Obec Vilémov
Město Třebenice
Obec Bechlín
Obec Chodouny
Obec Chotiněves
Obec Klapý
Obec Libochovany
Obec Lukavec
Obec Mlékojedy
Obec Nové Dvory
Obec Ploskovice
Obec Prackovice nad Labem
Obec Sulejovice
Obec Travčice
Obec Vražkov
Obec Blatno
Obec Brodec
Obec Hříškov
Obec Počedělice
Obec Výškov
Město Hora Svaté Kateřiny
Obec Žalany
Obec Petrovice

Žadatel
IČO
00261734
00261271
00261327
00261360
00555916
00831387
00555894
00555886
00262021
00261807
00261815
261882
00262072
00262200
00264521
00263346
00263699
00555223
00263796
263923
00526134
00526151
00264113
00264164
00264229
00554839
00264504
00264644
00264768
00831778
00556301
00265373
00265721
00265934
00266655
0026 6922

Žadatel - adresa
Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov
Dolní Podluží čp. 6, 407 55 Dolní Podluží
Heřmanov čp. 13, 405 02 Heřmanov
Huntířov 126, 405 02 Děčín
407 42 Markvartice 60
407 15 Srbská Kamenice 54
Starý Šachov čp.80 405 02 Děčín
Velká Bukovina č. p. 178, 407 29 Velká Bukovina
Náměstí 80, PSČ 43156, Mašťov
Blatno č.p. 1, 431 01 Blatno
Boleboř 57, 431 21
Chbany 19, 431 57 Chbany
Perštejn,Hlavní 159, 43163
Náměstí čp.1, Vilémov 43154
Paříkovo náměstí 1, Třebenice
Bechlín 85, 411 86 Bechlín
Chodouny 20, 411 71 Chodouny
Chotiněves č. p. 6, 41145 Úštěk
411 16 Klapý 200
411 03 Libochovany 5
Lukavec čp.43, 410 02 Lovosice
Mlékojedy 41, 412 01 Litoměřice
Nové Dvory 5, 413 01 Roudnice nad Labem
411 42 Ploskovice 2
411 33 Prackovice nad Labem 54
Náves 5, 411 11 Sulejovice
Travčice 150, 41201 Litoměřice
Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Blatno 59, 439 84 Blatno
Brodec 36, 440 01 Louny
439 04 Hříškov čp.50
Počedělice 11, 440 01 Louny
Výškov č.p. 44 Louny 440 01
Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261, 435 46
Pražská 93, 417 63 Žalany
Petrovice 529, 407 37 Petrovice

Okres
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Most
Teplice
Ústí nad Labem

Název projektu
Stavební úpravy Mateřské školy
Oprava ZŠ Dolní Podluží
Výměna oken na budově ZŠ a MŠ Heřmanov
Stavební úpravy MŠ Huntířov
Mateřská škola Pohádka
Oprava hřbitovní zdi
Oprava hřbitovní zdi
Rekonstrukce hřbitovní zdi
Výměna termohlavic ustředního topení MŠ,ZŠ
Dokončení opravy kaple
Oprava hřbitovní zdi
Oprava kapličky Poláky
Základní škola-rekonstrukce stropů
Vybudování odsávání, oprava WC v ŠJ Vilémov
Výměna oken ZŠ
Zateplení budovy včetně fasády
Rekonstrukce V + K ZŠ Chodouny
Oprava kaple v Chotiněvsi
Oprava hygienických zařízení v mateřské škole
Oprava elektroinstalace mateřské školy
Hasičská zbrojnice
Oprava střechy požární zbrojnice
Oprava božích muk
Oprava střechy hasičské zbrojnice
Modernizace hygienického zázemí školky
ZŠ Sulejovice
Rekonstrukce kotelny, zhotovení izolace v MŠ
Obnova budovy mateřské školky
Oprava střechy a zdiva jídelny MŠ
Oprava střechy hasičské zbrojnice
Oprava hřbitovní zdi a márnice
Oprava kapličky Volenice
Restaurování významných kamenných soch
Havarijní stav - malování školy
Výměna podlahových krytin ZŠ, MŠ
Oprava hasičské zbrojnice

Celkové
náklady
Návrh
projektu
dotace (tis.
(tis. Kč)
Kč)
566,00
187,00
369,00
125,00
500,00
212,00
390,00
212,00
390,00
212,00
370,00
212,00
550,00
212,00
362,00
212,00
140,00
77,00
210,00
133,00
500,00
212,00
439,00
212,00
500,00
170,00
265,00
146,00
850,00
212,00
775,00
212,00
367,00
202,00
435,60
212,00
299,00
190,00
334,00
212,00
335,00
212,00
185,00
117,00
192,00
122,00
141,00
90,00
490,00
212,00
396,00
212,00
589,10
212,00
214,00
136,00
135,00
72,00
338,00
212,00
160,00
102,00
260,00
165,00
615,23
105,00
250,00
159,00
333,00
183,00
524,70
212,00

Obec Stebno

832154

Stebno č.p.22, 400 02 Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Oprava střechy požární zbrojnice

343,00
14112,63

212,00
6509,00

Oblast podpory 2

Žadatel - název
Město Jiřetín pod Jedlovou
Město Chřibská
Obec Doubice
Obec Horní Podluží
Obec Janov
Obec Labská Stráň
Obec Malá Veleň
Obec Valkeřice
Obec Droužkovice
Obec Otvice
Obec Pětipsy
Obec Račetice
Obec Radonice
Městys Brozany nad Ohří
Obec Brňany
Obec Černěves
Obec Děčany
Obec Chotěšov
Obec Křesín
Obec Lhotka nad Labem
Obec Lovečkovice
Obec Martiněves
Obec Mšené-lázně
Obec Přestavlky
Obec Straškov - Vodochody
Obec Třebušín
Obec Vědomice
Obec Vrbice
Obec Žalhostice
Městys Ročov
Městys Slavětín
Obec Deštnice
Obec Domoušice
Obec Chlumčany
Obec Chožov
Obec Jimlín
Obec Lenešice

Žadatel
IČO
00261416
00261378
47274212
00524221
00556025
00555991
00525 049
00555967
00261858
00262064
00262081
00673161
00262111
00263397
00263389
00832561
00263494
00526096
00263842
00526126
00263982
00264024
00264083
00555215
00264431
00264555
00264598
00264652
00264709
00265446
00264497
556 289
00264903
00264997
00265004
00556327
00265098

Žadatel - adresa
Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
407 44 Chřibská 197
Doubice č. p. 50, 407 46 Doubice
Horní Podluží Žofín č.p.2, 407 57 Horní Podluží
Janov 190, 405 02 Děčín 2
Labská Stráň 111, 405 02 Děčín
Jedlka čp. 46, 405 02 Děčín 2
40724 Valkeřice 299
Rudé Armády 80, 431 44 Droužkovice
Otvice, Školní 95, 43111 p. Jirkov
Pětipsy 58, 431 53 Pětipsy
Račetice 11, 438 01 Žatec
Obecní úřad čp. 1, 431 55 Radonice
Palackého náměstí čp. 75, 411 81 Brozany nad Ohří
č.p. 93 Brňany, 412 01 Brňany
Černěves čp. 42, 413 01 Černěves
Obecní úřad Děčany Děčany 29 411 15 Třebívlice
Lovosická 13, Chotěšov, 41002 Lovosice
Obec Křesín, Křesín 77, 41002 Lovosice
410 02 Lhotka nad Labem, čp.22
Lovečkovice 40 , 411 45 Úštěk
Martiněves - Pohořice 24, 411 19 Mšené-lázně
Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně
Obec Přestavlky č.p. 56, Roudnice nad Labem, 413 01
411 84 Straškov 2
Třebušín 33, 412 01 Litoměřice
Vědomice, Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem
Hlavní čp. 47 411 64 Vrbice
Obec Žalhostice, čp.120, 411 01 Žalhostice
Ročov 121, 439 67 Ročov
Na Městečku 50, 439 09 Slavětín
Obec Deštnice, Deštnice 112, 438 01 p.Žatec
Domoušice 35, 439 68 Domoušice
439 03 Chlumčany čp. 154
Chožov 154, 439 22 Chožov
Jimlín 7, 440 01 Louny
Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice

Okres
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny

Celkové
náklady
Návrh
projektu
dotace
Název projektu
(tis. Kč)
(tis. Kč)
Oprava místní komunikace
385,00
184
Oprava místních komunikací
923,77
184
Oprava místní komunikace
620,00
184
Rekonstrukce veřejného osvětlení
800,00
184
Obnova místních komunikací
400,00
184
Oprava místní komunikace
140,00
78
Oprava místní komunikace
484,39
184
Rekonstrukce místní komunikace
342,47
184
Novostavba chodníku ul. SNP Droužkovice
475,00
184
Výstavba místní komunikace Polní
958,00
184
Úprava místní komunikace a prostranství
335,84
184
Doplnění chodníků a ploch pro pěší
361,00
184
Oprava chodníku v Radonicích
276,00
82
Chodníky
386,00
114
Oprava místní komunikace
166,00
92
Místní komunikace
302,40
166
Výstavba chodníku
621,52
184
Rekonstrukce chodníku v ul. Na Výsluní
335,00
184
Chodníky Křesín
500,00
184
Veřejná prostranství u DPS
182,00
101
Rekonstrukce veřejného osvětlení Touchořiny
522,00
184
Oprava místních komunikací v obci Martiněvs a Martiněves č
400,00
184
Obnova komunikace, odvod vody
1800,00
184
Rekonstrukce VO v obci Přestavlky
447,00
184
Chodníky u přejezdů ČD
310,00
92
Veřejné osvětlení v obci Řepčice
723,00
184
Oprava místní komunikace "Nová"
950,00
184
Nutná oprava místní komunikace
198,00
95
Bezpečně do školy
270,00
130
Veřejné osvětlení a MR Úlovice
653,80
184
Oprava komunikace, Slavětín
339,00
184
Oprava chodníků v obci
180,00
101
Příjezdová komunikace k ZŠ
424,00
184
Oprava komunikací a chodníků
385,00
184
Oprava místní komunikace Chožov
825,32
184
Rekonstrukce VO a MR Zeměchy
377,11
181
Rekonstrukce ulice Košíkářská
630,00
184

Obec Líšťany
Obec Lubenec
Obec Pnětluky
Obec Staňkovice
Obec Velemyšleves
Obec Zbrašín
Obec Žerotín
Obec Žiželice
Obec Korozluky
Obec Louka u Litvínova
Obec Háj u Duchcova
Obec Hrobčice
Obec Jeníkov
Obec Řehlovice
Obec Dolní Zálezly

00831824
00265217
00556394
00556432
00556467
00556491
00556505
00265772
00265993
00266043
00266302
00266345
00266361
00266981
00266710

U Svatého Jána 100, Líšťany, 44001 Louny
Podbořanská 51, 439 83 Lubenec
Pnětluky 85, 43967 Pnětluky
Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice
Velemyšleves 100, 438 01 Žatec
Zbrašín 23, 440 01 Louny
Žerotín 95, 440 01 Louny
Žiželice 7,438 01 Žatec
Korozluky 20, 434 01 Most
Sokolovská 127, 435 33 Louka u Litvínova
Kubátova č.p. 155, 417 22 Háj u Duchcova
Hrobcice 41,417 57 Hrobčice
Oldřichov č.p. 52, 417 24 Oldřichov
Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice
Mírové náměstí 8. 403 01 Dolní Zálezly

Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Most
Most
Teplice
Teplice
Teplice
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

Oprava chodníku u OÚ
Rekonstrukce chodníku Chyšská ulice
Veřejné osvětlení Pnětluky 2011
Rekonstrukce VO - ul. Myslivecká, Zadní
Oprava chodníků Velemyšleves II. etapa
Rekonstrukce VO a MR Zbrašín
Oprava místních komunikací
Oprava chodníku
Odvodnění veřejného prostranství Sedlec
Oprava místních komunikací
Opravy stávajících chodníků
Veřejné osvětlení Hrobčice
Oprava místní komunikace
Oprava místních komunikací Řehlovice
Nákup přístavního mola pro přívoz

241,00
700,00
331,00
365,00
335,00
353,34
445,00
250,00
340,00
595,00
420,00
2648,00
385,00
600,00
298,00
50669,49

133
184
182
174
184
184
184
138
184
184
124
184
184
184
142
8565

Oblast podpory 3

Žadatel - název
Obec Dobkovice
Obec Strupčice
Obec Píšťany
Obec Třebívlice

Žadatel
IČO
00261246
262145
00526789
00264539

Žadatel - adresa
407 03 Dobkovice 101
431 14 Strupčice 51
Píšťany 64, 411 01 Žalhostice
Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice

Okres
Děčín
Chomutov
Litoměřice
Litoměřice

Název projektu
Dobkovice - park
Revitalizace vodní nádrže Sušany
Sadové úpravy-Píšťany
Revitalizace vzrostlých stromů v Třebívlicích

Celkové
Návrh
náklady
dotace
projektu
(tis. Kč)
(tis. Kč)
260,00
169,00
900,00
250,00
350,00
250,00
150,00
97,00
4258,00
766,00

Příloha č. 18 k usnesení č. 44/23Z/2011

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2011 - OP 4 - návrh dotací
Oblast podpory 4

OP
4a
4a
4a
4a
4a

Žadatel - název
Obec Hora Sv. Šebestiána
Obec Kytlice
Obec Dobříň
Obec Markvartice
Město Podbořany

IČO
00261866
00261483
00526461
00555916
00265365

Žadatel - adresa
Hora Sv. Šebestiána 3,43182
Kytlice čp. 24, 407 45 Kytlice
K Přívozu 55, Dobříň
407 42 Markvartice 60
Mírová 615, 44117 Podbořany

Okres
Chomutov
Děčín
Litoměřice
Děčín
Louny

Název projektu
digitalizace nového ÚPD
Přepracování územního plánu dle DM ÚK
Zpracování územně plánovací dokumentace
Datový model územního plánu
Převedení dat ÚP Podbořany

4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b

Obec Zálužice
Obec Záluží
Obec Žerotín
Obec Mikulov
Obec Starý Šachov
Obec Vinařice
Obec Ctiněves
Obec Lukavec
Obec Hříškov
Obec Blatno
Obec Mnetěš
Město Ledvice
Obec Chožov
Obec Libochovany
Obec Tuchořice
Obec Rybniště

47786647
00526452
00556505
00266485
00555894
00265683
00263443
00526134
00556301
00261807
00264075
00266434
00265004
263923
00265624
00524212

Zálužice 22, 438 01 Zálužice
Záluží 13, 413 01 Roudnice nad Labem
Žerotín 95, 440 01 Louny
Tržní náměstí 27, Mikulov, 419 01, Duchcov
405 02 Starý Šachov čp.80
Vinařice 3, 439 15 Vinařice
Ctiněves 61, 413 01 Roudnice nad Labem
Lukavec čp.43, 410 02 Lovosice
43904 Hříškov čp.50
Blatno 1, 430 01 Chomutov
Mnetěš č.p.28, 41301 Roudnice n.L.
Mírová 422/42 417 72 Ledvice
439 22 Chožov 154
411 03 Libochovany 5
439 69 Tuchořice 123
Rybniště 33, 407 51 Rybniště

Louny
Litoměřice
Louny
Teplice
Děčín
Louny
Litoměřice
Litoměřice
Louny
Chomutov
Litoměřice
Teplice
Louny
Litoměřice
Louny
Děčín

Územní plán obce Zálužice
Územní plán obce Záluží
Územní plán obce Žerotín
Územní plán obce Mikulov
pořízení územního plánu
Územní plán obce Vinařice
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN CTINĚVES
Územní plán
Územní plán Hříškov
Územní plán obce Batno
Zpracování nového územního plánu
Nová územně plánovací dokumentace
územní plán Chožov
Územní plán obce
Tuchořice - Územní plán obce
Nový územní plán obce

Celkové
Návrh
náklady
projektu dotace
(tis. Kč)
(tis. Kč)
80,00
80,00
80,00
80,00
25,00
25,00
80,00
80,00
60,00
60,00
405,00
325,00
264,00
132,00
400,00
180,00
400,00
180,00
650,00
180,00
261,80
130,90
400,00
180,00
250,00
125,00
500,00
180,00
330,00
165,00
276,00
138,00
400,00
180,00
819,00
180,00
400,00
180,00
400,00
180,00
600,00
180,00
400,00
180,00
11377,30
2670,90

Příloha č. 19 k usnesení č. 44/23Z/2011

DOPLNĚNÍ K BODU Č. 42
POV ÚK 2011 - náhradní dotace
Okres Děčín

Žadatel - název
Obec Arnoltice
Obec Bynovec
Obec Kytlice
Obec Ludvíkovice
Obec Malšovice
Obec Růžová
Obec Rybniště
Obec Staré Křečany

Žadatel IČ
00261173
00556009
00261483
00831964
00261548
00556017
00524212
00261653

Celkové
náklady Požadova Návrh
projektu ná dotace dotace
Žadatel - adresa
Název projektu
(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)
Arnoltice 34, 407 14 Arnoltice
Arnoltice - čistá obec
360,00
250,00
184
Bynovec 29, 405 02 Děčín
Oprava místních komunikací
313,00
234,00
172
Kytlice čp. 24, 407 45 Kytlice
Oprava místní komunikace
680,00
250,00
184
Ludvíkovice 71, 40713 Ludvíkovice Ludvíkovická náves
700,00
250,00
184
Malšovice 16, 405 02 Děčín 2
Stará Bohyně - oprava místních komunikací
399,67
250,00
184
Růžová 30, 405 02 Arnoltice
Vegetační plocha u kostela
300,00
200,00
147
Rybniště 33, 407 51 Rybniště
Oprava místní komunikace
385,00
250,00
184
407 61 Staré Křečany čp. 38
Rekonstrukce veřejného osvětlení
685,00
250,00
184

Okres Chomutov
Obec Měděnec
00262030
Město Loučná pod Klín 00831123
Obec Bílence
00261793
Obec Hora Sv. Šebesti 0026186
Obec Hrušovany
00261874
Obec Kalek
00261921
Obec Místo
00262048
Obec Nezabylice
00673170
Obec Rokle
00262129

Nádražní č. p. 212, Měděnec PSČ43Oprava stávajícího chodníku
Loučná 89E, Loučná pod Klínovcem Rekonstrukce parkoviště-hraniční přechod
Bílence 45,, 43001 Chomutov
Náves Bílence
Hora Sv. Šebestiána 3,43182
Odvodnění komunikace I.etapa
Hrušovany 15, PSČ: 431 43
"Zvelebení prostor obce Hrušovany"
Kalek, 431 32 Kalek 7
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Místo č.p. 81, 431 58 Místo
Oprava hřbitovní zdi
Nezabylice 6, 43001 Chomutov
Infrastruktura obce Nezabylice - hřiště
Rokle 3
Oprava místních komunikací

Okres Litoměřice
Město Hoštka
Obec Býčkovice
Obec Ctiněves

Náměstí Svobody 2
Rekonstrukce ulice „U Školy“
Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice
Oprava chodníku
Ctiněves 61, 413 01 Roudnice nad LPark v centru obce

00263648
832316
00263443

334,00
330,00
280,00
250,00
300,00
322,00
360,00
381,00
468,00

250,00
247,50
210,00
187,50
195,00
236,00
250,00
250,00
250,00

184
182
155
138
143
177
212
184
184

3000,00
353,00
330,00

250,00
250,00
247,00

184
184
182

Obec Dobříň
Obec Horní Beřkovice
Obec Keblice
Obec Libotenice
Obec Snědovice
Obec Staňkovice
Obec Velké Žernoseky
Obec Židovice

00526461
00263621
00526436
00263940
00264385
0044224869
00264610
00526479

K Přívozu 55, Dobříň, 413 01
Úprava veřejného prostranství Zátiší
Podřipská 13, 41185 Horní Beřkovic Veřejné osvětlení H.Beřkovice
Keblice čp.68, 410 02 Lovosice
Rekonstrukce místní komunikace
Libotenice 37, 412 01 Litoměřice
Oprava místní komunikace
Snědovice 99, 411 74 Snědovice
Oprava komunikace Sukorady
Staňkovice 44, 412 01
Oprava místní komunikace
Velké Žernoseky 63 41201 Litoměři Oprava místní komunikace "K Třídomí"
Židovice 78, 411 83 Hrobce
Úprava veřejného prostranství

2217,00
1623,00
476,00
391,00
486,00
180,10
500,00
333,00

250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
135,75
250,00
250,00

184
184
184
184
184
100
184
184

Okres Louny
Městys Cítoliby
Obec Černčice
Obec Dobroměřice
Obec Koštice
Obec Měcholupy
Obec Opočno
Obec Smolnice
Obec Tuchořice
Obec Veltěže
Obec Vršovice

00556262
00556271
00831786
265055
00265233
00556386
00556424
00265624
00556475
00831841

Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby
Chodník v ulici Chlumčanská
Obec Černčice, Jiráskova 223, 439 0Oprava chodníků Černčice 2011
Pražská 53, 440 01 Dobroměřice
celková rekonstrukce ulice Krátká
Koštice 26, 439 21 Koštice
Oprava místní komunikace v Košticích
43931 Měcholupy čp. 12
Pochůzná komunikace - chodník
Opočno 62, 440 01 Louny
Oprava místních komunikací Opočno
Smolnice čp.104,43914 Smolnice Oprava místní komunikace
439 69 Tuchořice 123
Tuchořice - chodník ke škole
Obecní úřad Veltěže, Vrchlického 11Oprava chodníků
Vršovice čp. 74
Oprava chodníku

842,00
1650,00
1815,00
358,59
625,00
320,00
350,00
450,00
425,00
252,00

250,00
250,00
250,00
230,00
250,00
240,00
250,00
250,00
250,00
189,00

184
184
184
170
184
176
184
184
184
140

Okres Most
Obec Brandov
00265837
Obec Nová Ves v Horá 00266108

Brandov, Rudé armády 251, 435 47 Parkové prostory, veřejné prostranství
Nová Ves v Horách čp. 33 435 45 Chodník na obecním hřbitově

250,00
150,00

187,50
112,00

138
82

Okres Teplice
Obec Bystřany
00266256
Obec Kostomlaty pod M00266396

Obecní úřad, Pražská 32, 417 61 By Chodník Husova ulice
Lhenická 310, 41754 Kostomlaty podRekonstrukce VO Hřbitovní ulice

495,00
595,17

195,00
250,00

143
184

Okres Ústí nad Labem
Obec Zubrnice
00556874
Obec Tašov
00556904
Obec Tisá
00267082

Zubrnice č.p.38, 400 02 Ústí nad LaOprava odvodnění místní komunikace a chod
Tašov č.p. 51, 400 02 Ústí nad Labe Obnova komunikací - 1 etapa
Obecní úřad Tisá, Tisá 205, 403 36 Odstranění havarijního stavu MŠ

400,00
1500,00
490,00

250,00
250,00
250,00

184
184
212

Příloha č. 20 k usnesení č. 45/23Z/2011
MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ
MEZI
ÚSTECKÝM KRAJEM, ČESKÁ REPUBLIKA
A
MĚSTEM VRŠAC, MĚSTEM BELA CRKVA, REGIONÁLNÍ ROZVOJOVOU
AGENTUROU ZRENJANIN A NÁRODNÍM ÚŘADEM PRÁCE REPUBLIKY
SRBSKO, REPUBLIKA SRBSKO
Ústecký kraj
sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Česká republika
zastoupený: Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
na straně jedné
a
město Vršac (Opština Vršac)
sídlo:
Trg pobede 1, 26 300 Vršac, Republika Srbija
zastoupené: starostou Čedomirem Živkovićem
město Bela Crkva (Opština Bela Crkva)
sídlo:
Miletićeva 2, 26340 Bela Crkva, Republika Srbija
zastoupené: starostou Željko Crnogoracem
Regionální rozvojová agentura Zrenjanin (Regionalni centar za društveno
ekonomski razvoj – Banat doo)
sídlo:
Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin, Republika Srbija
zastoupená: ředitelkou Mirjanou Paunov
Národní úřad práce Republiky Srbsko (Nacionalna služba za zapošljavanje)
sídlo:
Dečanska 8, 11000 Beograd, Republika Srbija
zastoupený: ředitelem Dejanem Jovanovićem
na straně druhé
dále jen „účastníci“
vyjadřují společnou vůli rozvíjet přátelské vztahy a podporovat vzájemnou spolupráci pro
realizaci aktivit podporovaných českou stranou v rámci zahraniční pomoci na poli
přípravy Srbska na vstup do Evropské unie a následného využívání předvstupních a
dalších fondů EU pro rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství v souladu s principy
rovného přístupu, vzájemného respektu a oboustranného prospěchu,
deklarují svůj záměr soustředit spolupráci zejména na následující:

Příloha č. 20 k usnesení č. 45/23Z/2011

Článek 1
Cílem spolupráce je snaha o:
- posílení kapacity relevantních stakeholdrů na území jižního Banátu v oblasti
udržitelného rozvoje území založeného na principu partnerství se zvláštním
zřetelem na problematiku zaměstnanosti
- zvýšení absorpční kapacity měst Vršac a Bela Crkva a dalších subjektů v regionu
pro využívání zdrojů předvstupní pomoci EU určených mj. i pro podporu rozvoje
venkova, zvyšování kvality života lidí na venkově a rozvoj multifunkčního
zemědělství
- podporu aktivit k řešení problematiky nezaměstnanosti na území jižního Banátu,
spolupráce s Národním úřadem práce při vytváření nových pracovních míst,
rozvoji a posilování aktivních politik zaměstnanosti
Článek 2
Spolupráce se zaměří především na následující prioritní oblasti:
- příprava projektů,
- organizace stáží absolventů srbských středních škol na středních školách
zřizovaných Ústeckým krajem,
- přizvání subjektů z území srbských účastníků k zapojení do realizace projektů
v rámci programů Evropské územní spolupráce, ve kterých bude Ústecký kraj
projektovým partnerem,
- podpora při řešení nezaměstnanosti mladých lidí,
- podpora a předávání zkušeností v oblasti zakládání a zahajování činnosti
odbytových družstev v oblasti zemědělství.
Článek 3
Spolupráce se bude zajišťovat především následujícími způsoby:
- s využitím prostředků programu Ministerstva zahraničních věcí ČR “Podpora
rozvojových aktivit krajů a obcí v programových zemích“ nebo jiných zdrojů,
- vzájemnými výměnnými návštěvami zástupců účastníků,
- konzultacemi a konferencemi organizovanými prostřednictvím ICT,
- zřízením a zajištěním činnosti kanceláře Ústeckého kraje v Bele Crkvi pro
koordinaci realizace rozvojových aktivit za účelem společného prospěchu.

Článek 4
Za účelem bližší konkretizace spolupráce v prioritních oblastech a způsobů jejího
zajištění může být mezi stranami memoranda uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci.
Toto memorandum se uzavírá na dobu neurčitou.
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Toto memorandum bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ... ze
dne ...., městem Bela Crkva dne …, městem Vršac dne …, Regionální rozvojovou
agenturou Zrenjanin dne … a Národním úřadem práce Republiky Srbsko dne …
Toto memorandum je vyhotoveno v jazyce českém a srbském, přičemž obě verze mají
stejnou platnost.

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

Ve Vršaci dne ................................

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

........................................................
město Vršac
Čedomir Živković, starosta Vršace

V Bele Crkvi dne .......................................

V Zrenjaninu dne .............................

................................................................
město Bela Crkva
Željko Crnogorac, starosta Bele Crkvi

........................................................
Regionální rozvojová agentura Zrenjanin
Mirjana Paunov, ředitelka

V Bělehradě dne ....................................

.................................................................
Národní úřad práce Republiky Srbsko
Dejan Jovanović, ředitel pro mezinárodni spolupráci a realizaci projektu

Příloha č. 21 k usnesení č. 48/23Z/2011

Ústecký kraj
a
Liberecký kraj

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro
rok 2011
ÚK: číslo smlouvy: xxx/2011
LK: číslo smlouvy: OLP/177/2011

SMLOUVA
O FINANČNÍ SPOLUPRÁCI VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 odst. 3 písm. (a) a násl.
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krajské
zřízení“) a § 160, § 163 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“)
mezi
1.

Ústeckým krajem
Se sídlem:
IČ:
Bankovní spojení:
Zastoupeným:

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02
70892156
882733379/0800
Hejtmankou Janou Vaňhovou

na straně jedné (dále jen „Ústecký kraj“)
a
2.

Libereckým krajem
Se sídlem:
IČ:
Bankovní spojení:
Zastoupeným:

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
70891508
19-7964200287/0100; 19-7964100227/0100
Hejtmanem Mgr. Stanislavem Eichlerem

na straně druhé (dále jen „Liberecký kraj“, společně s Ústeckým krajem dále jen „smluvní
strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A) Ústecký kraj stanovil rozhodnutím svého zastupitelstva usnesením č. 36/7Z/2009 ze dne
2. 9. 2009 v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. g) krajského zřízení rozsah základní
dopravní obslužnosti pro území Ústeckého kraje, který zahrnuje i ty části linek a spojů
vypočtených v příloze č. 1 této smlouvy, které jsou vedeny po území Ústeckého kraje;
B) podstatné části tras linek a spojů vypočtených v příloze č. 1 této smlouvy jsou vedeny na území
Libereckého kraje, kde jsou na základě usnesení zastupitelstva Libereckého kraje č. 121/04/ZK
ze dne 18.5.2004 zařazeny do rozsahu základní dopravní obslužnosti; a
C) z důvodu oboustranného zájmu Ústeckého kraje i Libereckého kraje na dopravní integraci
předmětných linek a spojů, s ohledem na veřejný zájem v oblasti veřejné osobní dopravy
vyplývající z rozhodnutí zastupitelstev Ústeckého kraje a Libereckého kraje citovaných v bodě
(A) a (B) výše, a s ohledem na úkoly smluvních stran dle § 19a odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“),
dle kterého kraje odpovídají za zajištění vzájemného propojení jednotlivých linek a spojů, je
účelné, aby doprava na předmětných linkách a spojích byla zajištěna jediným dopravcem,
kterého v souladu s příslušnými právními předpisy vybere Liberecký kraj za finančního
přispění Ústeckého kraje, a to pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011.
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
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Článek I.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1.

Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace mezi smluvními stranami
při zajišťování základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách a spojích včetně
nepravidelných posilových spojů ke spojům dotovaným, u kterých aktuální kapacita
přepravních míst nepokrývá poptávku po přepravní službě, vypočtených v příloze č. 1 v
rozsahu, ve kterém se nacházejí na území Ústeckého kraje, a to v souladu s usnesením
zastupitelstva Ústeckého kraje o rozsahu základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
č. 36/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009.
Článek II.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.

Liberecký kraj se zavazuje zajistit základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje v rozsahu
částí linek a spojů vypočtených v příloze č. 1 této smlouvy, které jsou vedeny po území
Ústeckého kraje, tedy zejména uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě s dopravcem vybraným Libereckým krajem (dále jen „dopravce“), a dále
kontrolovat a případně vymáhat plnění takto uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby
dopravcem.

2.

Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřená Libereckým krajem,
jakož i výběr dopravce, který bude základní dopravní obslužnost dle předchozího odstavce
zajišťovat, musí být v souladu s platnými právními předpisy.

3.

Ústecký kraj se zavazuje, že se bude za podmínek dle čl. III. této smlouvy finančně podílet
na úhradě prokazatelné ztráty, která vznikne provozováním veřejné linkové dopravy
v závazku veřejné služby na území Ústeckého kraje podle této smlouvy.

4.

Ve vztahu k části linek a spojů vypočtených v příloze č. 1, které jsou vedeny na území
Ústeckého kraje, uzavřel Liberecký kraj s dopravcem smlouvu o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011. Ústecký kraj
poskytne Libereckému kraji finanční příspěvky za podmínek dle čl. III. této smlouvy
pro stejné období.

5.

Touto smlouvou nejsou zakládána žádná práva třetích osob vůči Ústeckému kraji. Výlučnou
odpovědnost ze smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřené mezi
Libereckým krajem a dopravcem nese Liberecký kraj, který výlučně odpovídá za úhrady
prokazatelné ztráty dopravce v souladu se zmíněnou smlouvou o závazku veřejné služby.
Článek III.
PODMÍNKY PRO ÚHRADU FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

1.

Ústecký kraj se zavazuje, že Libereckému kraji uhradí bezhotovostně peněžní částku
odpovídající té části prokazatelné ztráty hrazené Libereckým krajem dopravci, která bude
odpovídat prokazatelné ztrátě dopravce vzniklé z provozu linek a spojů vypočtených v příloze
č. 1 této smlouvy na území Ústeckého kraje.
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2.

Přesné částky, které bude Ústecký kraj povinen uhradit, se stanoví po výpočtu prokazatelné
ztráty podle Nařízení Vlády ČR č. 493/2004 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové
dopravě.
Toto nařízení bylo s účinností od 1. 7. 2010 nahrazeno zákonem č. 194/2010 o veřejných
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Podle rozhodnutí Ministerstva
dopravy se však pro smlouvy uzavřené před účinností tohoto zákona použije výše uvedené
nařízení.
Podíl prokazatelné ztráty se vypočte pro I. čtvrtletí 2011, pro II. čtvrtletí 2011, pro III.
čtvrtletí 2011 a nakonec pro IV. čtvrtletí 2011.

3.

Liberecký kraj předloží Ústeckému kraji spolu s požadavkem na výši úhrady výpočet
prokazatelné ztráty za I. čtvrtletí 2011 v průběhu května 2011, za II. čtvrtletí 2011 v průběhu
července 2011, za III. čtvrtletí 2011 v průběhu října 2011 a za IV. čtvrtletí 2011 v průběhu
ledna 2012, vztažené k prokazatelné ztrátě dopravce vzniklé z provozu linek a spojů
vypočtených v příloze č. 1 této smlouvy na území Ústeckého kraje.

4.

První výpočet prokazatelné ztráty se provede pro I. čtvrtletí 2011 a Ústecký kraj je povinen
uhradit příslušnou částku stanovenou podle výpočtu prokazatelné ztráty pro toto období
nejpozději do 30.5.2011, avšak ne dříve než 14 dnů po doručení příslušného výpočtu
prokazatelné ztráty Ústeckému kraji a úhrada bude provedena na základě vystavené faktury.

5.

Druhý výpočet prokazatelné ztráty se provede pro II. čtvrtletí 2011 a Ústecký kraj je povinen
uhradit příslušnou částku stanovenou podle výpočtu prokazatelné ztráty pro toto období
nejpozději do 29.7.2011, avšak ne dříve než 14 dnů po doručení příslušného výpočtu
prokazatelné ztráty Ústeckému kraji a úhrada bude provedena na základě vystavené faktury.

6.

Třetí výpočet prokazatelné ztráty se provede pro III. čtvrtletí 2011 a Ústecký kraj je povinen
uhradit příslušnou částku stanovenou podle výpočtu prokazatelné ztráty pro toto období
nejpozději do 31.10.2011, avšak ne dříve než 14 dnů po doručení příslušného výpočtu
prokazatelné ztráty Ústeckému kraji a úhrada bude provedena na základě vystavené faktury.

7.

Poslední výpočet prokazatelné ztráty se provede pro IV. čtvrtletí 2011 a Ústecký kraj je
povinen uhradit příslušnou částku stanovenou podle výpočtu prokazatelné ztráty pro toto
období nejpozději do 15.2.2012, avšak ne dříve než 14 dnů po doručení příslušného výpočtu
prokazatelné ztráty Ústeckému kraji a úhrada bude provedena na základě vystavené faktury.

8.

Součet částek, jež bude Ústecký kraj povinen na základě této smlouvy uhradit, nepřesáhne
2 mil. Kč. Liberecký kraj není oprávněn požadovat vyšší finanční příspěvky Ústeckého kraje.
Článek IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smluvní strany se s ohledem na znění § 24 odst. 5 písm. e) krajského zřízení dohodly, že
v případě podstatného porušení této smlouvy mohou od ní smluvní strany odstoupit, a to
s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

2.

Tato smlouva rovněž může být předčasně ukončena dohodou smluvních stran.

3.

V případě předčasného ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Liberecký kraj
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4.

oprávněn žádat finanční příspěvek Ústeckého kraje vypočtený v souladu s touto smlouvou až
do dne jejího ukončení (nebo do dne 31. prosince 2011, podle toho, který den nastane dříve),
a Ústecký kraj jej uhradí do 14 dnů po doručení příslušného výpočtu prokazatelné ztráty
Ústeckému kraji.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do dne zaplacení poslední úhrady Ústeckým krajem
v souladu s čl. III. odst. 7 této smlouvy.

5.

Ústecký kraj neodpovídá za případné nároky dopravce vzniklé při vypořádání vztahů mezi
Libereckým krajem a dopravcem.

6.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy její návrh opatřený podpisem za osobu,
jíž byl určen, dojde navrhovateli smlouvy. Předpokladem platného uzavření smlouvy je
ve smyslu § 24 odst. 4 krajského zřízení její schválení zastupitelstvy obou krajů. Tato smlouva
se použije i pro dosud neupravené vztahy mezi smluvními stranami vzniklé od 1. ledna 2011
do uzavření smlouvy.

7.

Změny a doplňky této smlouvy se provádějí formou písemných, vzestupně číslovaných
dodatků, které se po podpisu poslední smluvní stranou stanou nedílnou součástí této smlouvy.

8.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva
stejnopisy obdrží Ústecký kraj a dva stejnopisy Liberecký kraj.

9.

Pro vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se použije ustanovení § 170 správního řádu.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Přehled finančně podporovaných linek.
11. Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../...Z/2011 ze dne
13. 4. 2011 a usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č. ../11/ZK ze dne ........2011.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
V Ústí nad Labem dne ..........................

V Liberci dne ……….………….

Jana Vaňhová
Hejtmanka Ústeckého kraje

Mgr. Stanislav Eichler
Hejtman Libereckého kraje

PŘEHLED FINANČNĚ PODPOROVANÝCH LINEK
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(PLATNOST OD 01. 01. 2011 DO 31. 12. 2011)

P.
č.

Linka č.

Platnost
licence do

1

500 080 28.5.2011

2

500 140 28.5.2011

3

500 201 28.5.2011

4

500 260 28.5.2011

5

500 330 28.5.2011

6

540 510 28.5.2011

Σ

6 linek

-

Dotovány spoje
1, 2, 4, 5, 6, 9, 12,
13, 14, 15, 16, 20,
21, 23, 25, 28, 29,
30, 31, 34, 39, 40,
49 (celkem 23)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
(celkem 8)
2, 3, 6, 7, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 45
(celkem 35)
1, 2, 18, 31
(celkem 4)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10
(celkem 9)
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 15,
16, 17 (celkem 15)
79 spojů

Název linky

Ujeté km
rok 2011

Česká Lípa - Kamenický
Šenov - Česká Kamenice

9 338

Česká Lípa - Nový Bor Rumburk

22 153

Nový Bor - Kamenický
Šenov - Česká Kamenice

17 679

Nový Bor - Polevsko

1 220

Dubá - Štětí

30 967

Liberec – Nový Bor –
Děčín *

8 490

-

89 849

*pouze úsek: hranice ÚK/LK – Česká Kamenice,,Děčínská
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4706/ULT/2010-ULTM
Č.j.: UZSVM/ULT/4565/2010-ULTM

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
za kterou jedná JUDr. Helena Brožovská, ředitelka Územního pracoviště Ústí nad Labem,
pověřená k podpisu smlouvy Příkazem generálního ředitele č. 24/2004 v platném znění
IČ: 69797111
(dále jen „převodce“)
a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
za který jedná Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje
IČ: 70892156
(dále jen „nabyvatel“)

uzavírají podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“) a § 51
a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) tuto

SMLOUVU
O
BEZÚPLATNÉM PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
č. 4565/2010
Čl. I.
1.

Česká republika je vlastníkem těchto nemovitostí:
Pozemky


pozemková parcela číslo 450/1, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné území



pozemková parcela číslo 710/1, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné území

zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Boreč u Lovosic, obec Velemín,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice.
2.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Ohlášení ze dne 20.9.2010
s uvedenými nemovitostmi příslušný hospodařit ve smyslu § 11 zákona č. 219/2000 Sb.
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Čl. II.
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nemovitosti uvedené v čl. I, odst. 1 této
smlouvy nabyvateli.
2. Nemovitosti se převádí v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nabyvatel převáděné nemovitosti do svého vlastnictví přijímá tak, jak stojí a leží dle § 501
občanského zákoníku.
4. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděných nemovitostí.
Čl. III.
1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránily.
2. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitostech vázla nějaká omezení,
závazky či právní vady.
Čl. IV.
Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel.
Čl. V.
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (nabyvatel), 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. Převodce 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 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.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.
4. Vlastnické právo k nemovitostem dle této smlouvy přechází dnem právních účinků vkladu
práva do katastru nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a
povinnosti spojená s vlastnictvím a užíváním nemovitostí.
5. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
podá převodce.
6. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech.
7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. Na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Ředitel odboru Odloučené pracoviště Litoměřice prohlašuje, že tato smlouva odpovídá
platnému právnímu řádu a obsahuje jen údaje, které jsou správné a prověřené, a dále že tato
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smlouva je uzavírána jen na základě dokladů, které byly shledány jako úplné a hodnověrné a
odůvodňují uzavření této smlouvy jako nejvhodnějšího naložení s majetkem státu.

.......…………………………

Přílohy: č. 1 Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů

V Ústí nad Labem dne

……………………………………….
JUDr. Helena Brožovská
ředitelka Územního pracoviště
Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne

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

Příloha č. 35 k usnesení č. 119/23Z/2011


4706/ULT/2010-ULTM
Č.j.: UZSVM/ULT/4565/2010-ULTM

Příloha č. 1
DOLOŽKA

ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 129/2000 Sb.)
Ústecký kraj ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních úkonů
obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí č. 4565/2010, kterou se převádí
Pozemky


pozemková parcela číslo 450/1, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné území



pozemková parcela číslo 710/1, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné území

zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Boreč u Lovosic, obec Velemín,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice,
byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 129/2000 Sb., či jinými obecně závaznými
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu
Předmětná Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí byla schválena usnesením č.
………………….… ze zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

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

Příloha č. 36 k usnesení č. 120/23Z/2011

3930/ULT/2010-ULTM
Č.j.: UZSVM/ULT/3832/2010-ULTM

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
za kterou jedná JUDr. Helena Brožovská, ředitelka Územního pracoviště Ústí nad Labem,
pověřená k podpisu smlouvy Příkazem generálního ředitele č. 24/2004 v platném znění
IČ: 69797111
(dále jen „převodce“)
a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
za který jedná Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje
IČ: 70892156
(dále jen „nabyvatel“)

uzavírají podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“) a § 51
a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) tuto

SMLOUVU
O
BEZÚPLATNÉM PŘEVODU NEMOVITOSTI
č. 3832/2010
Čl. I.
1.

Česká republika je vlastníkem této nemovitosti:
Pozemek


parcela číslo 4956/1, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné území

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Litoměřice, obec Litoměřice,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice.
2.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Ohlášení ze dne 17.5.2004
s uvedenou nemovitostí příslušný hospodařit ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.

Čl. II.
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1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nemovitost uvedenou v čl. I, odst. 1 této
smlouvy nabyvateli.
2. Nemovitost se převádí v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nabyvatel převáděnou nemovitost do svého vlastnictví přijímá tak, jak stojí a leží dle § 501
občanského zákoníku.
4. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděné nemovitosti.
Čl. III.
1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránily.
2. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitosti vázla nějaká omezení,
závazky či právní vady s výjimkou předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
pro Ústecký kraj.
Čl. IV.
Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel.
Čl. V.
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (nabyvatel), 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. Převodce 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 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.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.
4. Vlastnické právo k nemovitosti dle této smlouvy přechází dnem právních účinků vkladu práva
do katastru nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti
spojená s vlastnictvím a užíváním nemovitosti.
5. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
podá převodce.
6. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech.
7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. Na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Ředitel odboru Odloučené pracoviště Litoměřice prohlašuje, že tato smlouva odpovídá
platnému právnímu řádu a obsahuje jen údaje, které jsou správné a prověřené, a dále že tato

Příloha č. 36 k usnesení č. 120/23Z/2011
smlouva je uzavírána jen na základě dokladů, které byly shledány jako úplné a hodnověrné a
odůvodňují uzavření této smlouvy jako nejvhodnějšího naložení s majetkem státu.

.......…………………………

Přílohy: č. 1 Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů

V Ústí nad Labem dne

……………………………………….
JUDr. Helena Brožovská
ředitelka Územního pracoviště
Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne

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

Příloha č. 36 k usnesení č. 120/23Z/2011
3930/ULT/2010-ULTM
Č.j.: UZSVM/ULT/3832/2010-ULTM

Příloha č. 1
DOLOŽKA

ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 129/2000 Sb.)
Ústecký kraj ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních úkonů
obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti č. 3832/2010, kterou se převádí
Pozemek


parcela číslo 4956/1, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné území

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Litoměřice, obec Litoměřice, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,
byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 129/2000 Sb., či jinými obecně závaznými
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu
Předmětná Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti byla schválena usnesením č.
………………….… ze zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

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

Příloha č. 37 k usnesení č. 121/23Z/2011

Příloha č. 37 k usnesení č. 121/23Z/2011

Příloha č. 37 k usnesení č. 121/23Z/2011

Příloha č. 37 k usnesení č. 121/23Z/2011

Příloha č. 38 k usnesení č. 122/23Z/2011

Příloha č. 38 k usnesení č. 122/23Z/2011

Příloha č. 38 k usnesení č. 122/23Z/2011

Příloha č. 38 k usnesení č. 122/23Z/2011

Příloha č. 39 k usnesení č. 156/23Z/2011

Krajský úřad
Číslo zavázeného:
Číslo oprávněného:
Příloha č. 18 k bodu č. 106

SMLOUVA O NAROVNÁNÍ VLASTNICKÝCH PRÁV A O ZŘÍZENÍ
VĚCNÝCH BŘEMEN
uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového
E-mail/telefon: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 411
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 882733379/0800, VS 409
a
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.:
Sídlo:
Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
Jednající:
Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: Jaroslav Kříž
E-mail/telefon: jk.real@seznam.cz, 604 219 965
IČ:
25041738
DIČ:
CZ25041738
Bank. spojení: Raiffeisen bank a.s.
číslo účtu: 103706152/5500
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 14364
Výpis z obchodního rejstříku společnosti tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O NAROVNÁNÍ VLASTNICKÝCH PRÁV A O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH
BŘEMEN
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A) Narovnání vlastnických práv
I.
1. Smluvní strany prohlašují, že :
- mají pochybnosti o rozsahu svých vlastnických práv k níže specifikovaným
nemovitostem, jejichž fyzické hranice jsou s ohledem na uspořádání staveb
nezřetelné a historicky sporné,
- mezitímně vyřešily poměry ohledně užívání příslušných částí podzemních prostor
těchto nemovitostí – staveb (Dohoda o zatímním vypořádání vzájemných vztahů
ze dne 1.7.2010), jsou si však vědomy, že jde o řešení dočasné, neposkytující
potřebnou právní jistotu,
- vedeny úmyslem odstranit definitivně pochybnosti se dohodly na uzavření této
smlouvy.
2. REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. (dále jen ,,Rekultivace“) je na základě kupní
smlouvy ze dne 14.10.2004 uzavřené se Statutárním městem Ústí nad Labem ke dni
uzavření smlouvy výlučným vlastníkem nemovitostí zapsaných na LV č. 3048 pro k.ú.
Ústí nad Labem, obec a okres Ústí nad Labem, parcely č. 2431/5, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 551 m2 a na uvedené parcele stojící budovy č.p. 3122 (objekt
občanské vybavenosti, or.č. 52 v ulici Velká hradební v Ústí nad Labem).
Rekultivace je na základě kupní smlouvy ze dne 29.1. 2009 uzavřené s manželi
Václavem a Radkou Jelínkovými, oba bytem Na Pěnkavce 555, 417 12 Proboštov, a na
základě kupní smlouvy ze dne 21. 12. 2009 uzavřené se Statutárním městem Ústí nad
Labem ke dni uzavření smlouvy výlučným vlastníkem nemovitostí zapsaných na LV č.
3048 pro k.ú. Ústí nad Labem, obec a okres Ústí nad Labem, parcely č. 2431/11,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 354 m2 a na uvedené parcele stojící budovy č.p.
3121 (objekt občanské vybavenosti, or.č. 50 v ulici Velká hradební v Ústí nad Labem).
Příslušný výpis z katastru nemovitostí je přílohou č. 2a této smlouvy.
3. Ústecký kraj je na základě darovacích smluv ze dne 30.4.2002, 19.7. 2002 a 4.7.2003 ke
dni uzavření smlouvy výlučným vlastníkem nemovitostí zapsaných na LV č.11236 pro
k.ú. Ústí nad Labem, obec a okres Ústí nad Labem, mimo jiných i parcely č.2431/12,
ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 1.067 m2, parcely č.2431/6, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 2.880 m2 a na této parcele stojící budovy č.p. 3118. Příslušný
výpis z katastru nemovitostí je přílohou č. 2b této smlouvy.
4. Shora uvedené budovy jsou v současné době ne zcela standardně členěny, jelikož byly
stavěny jako jeden funkční celek a následně byly postupně převáděny na různé osoby.
Členění prostor v podzemních podlažích neodpovídá zcela půdorysu staveb na povrchu
parcel a z dostupných listin není zcela zřejmé, k jaké budově náleží jaké podzemní
prostory, což vyvolává nejasnost smluvních stran o existenci a rozsahu vlastnického
práva k podzemním prostorám 1. a 2. podzemní podlaží související stavebně s budovou
č.p.3118 stojící na parcele 2431/6 v části nacházející se na resp. pod parcelou č.
2431/12 náleží Ústeckému kraji, ačkoli na parcele č. 2431/12 není žádná budova jako
stavba v katastru nemovitostí vyznačena a nachází se zde kromě uvedeného
podzemního podlaží pod povrchem pouze dvorana mezi budovami č.p. 3118 (or.č. 48
v ulici Velká hradební v Ústí nad Labem) a 3121 a 3122 (or.č. 50,52 v ulici Velká
hradební v Ústí nad Labem) v k.ú.Ústí nad Labem. Snímek katastrální mapy je přílohou
č. 3 této smlouvy.
V podzemních podlažích shora uvedených budov jsou garáže a další prostory užívané
smluvními stranami, když na parcele č.2436/1 v k.ú.Ústí nad Labem, která je ve
vlastnictví společnosti Pozemní stavby Ústí nad Labem, a.s. se sídlem Velká hradební
2800/54, Ústí nad Labem, se nachází místní komunikace, která představuje jediný
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přístup motorovými vozidly do 1. podzemního podlaží budov č.p. 3118 a č.p. 3122 a to
v obou případech skrz prostory nacházející se v budově č.p.3122 stojící na parcele č.
2431/5. Na parcele č. 2436/2 v k.ú. Ústí nad Labem, která je v majetku České republiky,
ve správě Finančního ředitelství Ústí nad Labem, se pak nachází místní komunikace,
která představuje jediný přístup motorovými vozidly do 2. podzemního podlaží budov č.p.
3118 a č.p. 3122 a to skrz prostory nacházejícími se v budově č.p. 3121 stojící na
parcele č. 2431/11. Podzemní prostory budov č.p. 3118 a č.p. 3122 jsou situovány ve
dvou podlažích, z nichž do každého je vždy po jednom samostatném (z hlediska výškové
úrovně podlaží) vjezdu (1.podzemní podlaží budov č.p. 3118 a č.p. 3122 mají jeden
společný vjezd a 2. podzemní podlaží budov č.p. 3118 a č.p. 3122 mají jeden společný
vjezd).
Rekultivace provedla na základě shora uvedené Dohody o zatímním vypořádání
vzájemných vztahů (viz.I/1 shora) stavební úpravy spočívající ve zřízení parkovacích
míst v prostorách 2. podzemního podlaží, které jsou nesporně součástí budovy č.p. 3122,
a propojení uvedených prostor s prostory pod parcelou č.2431/12, které jsou ve
vlastnictví Ústeckého kraje, za účelem zvětšení parkovací plochy 2. podzemního podlaží
ve prospěch Ústeckého kraje.
5. Z projektové dokumentace, popř.stavebního povolení je zřejmé, že původně současně
budovaný komplex staveb měl několik funkčních částí. Podle smluvních stran podzemní
prostory pod budovami č.p. 3118, 3121 a 3122 stavebně (svislé stavební konstrukce –
zejména obvodové stěny, sloupy apod.) souvisejí s nadzemními částmi budov a jsou
jejich součástí.
II.
1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujícím vymezení
vlastnictví ke sporným částem výše uvedených nemovitostí:
 Prostor vjezdu do 1. podzemního podlaží budovy č.p. 3122 na parcele č. 2431/5 a
podzemních prostor budovy č.p. 3118 nacházejících se na parcele č. 2431/12 v k.ú.
Ústí nad Labem z parcely č. 2436/1 v k.ú. Ústí nad Labem v části vymezené
hranicemi parcel č. 2431/5 a 2431/12 a vjezdovými vraty do 1. podzemního podlaží,
jak je zachyceno v nákresu, který je přílohou č. 4 a této smlouvy, je ve vlastnictví
Rekultivací.
 Prostor vjezdu do 2. podzemního podlaží budovy č.p. 3122 na parcele č. 2431/5 a
podzemních prostor budovy č.p. 3118 nacházejících se na parcele č. 2431/12 v k.ú.
Ústí nad Labem z parcely č.2436/2 v k.ú.Ústí nad Labem v části vymezené
hranicemi parcel č. 2431/11 a 2431/12 a vjezdovými vraty do 2. podzemního
podlaží, jak je zachyceno i v nákresu, který je přílohou č. 4 b, je ve vlastnictví
Rekultivací.
 Zbylá část prostor 1. a 2. podzemního podlaží mimo výše vymezených prostor
vjezdů stavebně souvisejících s budovami č.p. 3121 a 3122, nacházející se
průmětem svisle dolů pod parcelou č.p. 2431/12 je ve vlastnictví Ústeckého kraje.
 Linie určující hranici vlastnictví bude v těchto podzemních podlažích nesporným
způsobem graficky vyznačena na podlahové ploše.
2. Ve výše vymezených prostorech vjezdů do podzemních podlaží ve vlastnictví Rekultivací
se nachází jako vstup do podzemních podlaží budov č.p. 3118 a č.p.3122 pro automobily
a pěší z parcel č.2436/1 a č.2436/2 vjezdová vrata a další technické zařízení sloužící
k jejich ovládání. Smluvní strany nesporně prohlašují, že tyto věci jsou vlastnictvím
Ústeckého kraje.
3. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedeným narovnáním byla odstraněna spornost
v otázce vlastnictví částí výše specifikovaných nemovitostí. Obě strany prohlašují, že
z tohoto titulu již nebudou do budoucna vůči sobě vznášet jakékoliv další nároky.
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III.
1. V části narovnání vlastnických práv nabývá smlouva platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.
2.

Za účelem průjezdu a průchodu výše vymezenými částmi podzemních prostor, jejichž
vlastnictví činí obě smluvní strany nesporným, a umístění garážových vrat v těchto
prostorech, budou ve prospěch Ústeckého kraje zřízena níže uvedená věcná břemena .
Zároveň budou zřízena věcná břemena užívání vymezených částí podzemních prostor
za účelem parkování vozidel smluvních stran, jak bylo dohodnuto v Dohodě o zatímním
vypořádání vzájemných vztahů ze dne 1.7. 2010.

strana 4 / 10

B) Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Rekultivace Ústí nad
Labem, s.r.o.
I.
Prohlášení smluvních stran
Ústecký kraj je vlastníkem nemovitostí:
- budovy č. p. 3118, část obce: Ústí nad Labem – centrum, způsob využití: občanská
vybavenost, umístěné na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 2431/6,
- pozemku parcelní č. 2431/6 o výměře 2880 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemku parcelní č. 2431/12 o výměře 1067 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
to vše v katastrálním území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, zapsané na listu
vlastnictví č. 11236 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pracoviště Ústí
nad Labem.
Rekultivace je vlastníkem nemovitostí:
- budovy č. p. 3122, část obce: Ústí nad Labem – centrum, způsob využití: občanská
vybavenost, umístěné na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 2431/5,
- budovy č.p. 3121 část obce: Ústí nad Labem – centrum, způsob využití: občanská
vybavenost, umístěné na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 2431/11
- pozemku parcelní č. 2431/5 o výměře 551 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemku parcelní č. 2431/11 o výměře 354 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
to vše v katastrálním území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, zapsané na listu
vlastnictví č. 3048 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pracoviště Ústí nad
Labem.
II.
Předmět smlouvy
Obsah a rozsah věcného břemene
1. Ústecký kraj (dále jen „zavázaný“) zřizuje touto smlouvou ve prospěch vlastníka budovy
č.p. 3122 na pozemku p.č. 2431/5 (dále jen „oprávněný“) věcné břemeno k pozemku
p.p.č. 2431/12 spočívající v povinnosti vlastníka pozemku p.p.č. 2431/12 a budovy
č.p.3118 strpět užívání části prostor 1. podzemního podlaží pod p.p.č. 2431/12 za
účelem parkování 6 vozidel oprávněného a průjezd a průchod prostory 1. podzemního
podlaží pod p.p.č. 2431/12 oprávněným, a to v rozsahu dle Geometrického plánu č. ……
(příloha č. 5 smlouvy).
2. Oprávněný přijímá touto smlouvou zřízené právo.
III.
Úhrada věcného břemene, platební podmínky, platnost a účinnost smlouvy
1. Věcné břemeno se podle této smlouvy zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši
100,-- Kč + DPH (slovy: jednostokorunčeských).
2. Částka bude uhrazena do 30 dnů od data podpisu této smlouvy o zřízení věcného
břemene na účet zavázaného.
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3. Smlouva v této části B) nabývá platnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou smluvní
strany svými projevy vůle vázány. Účinnosti nabývá smlouva úplným zaplacením
jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene dle Čl. III. bod 1. této smlouvy.
4. Správní poplatek za podání návrhu na vklad a další poplatky spojené se zřízením
věcného břemene se zavazuje uhradit oprávněný.
IV.
Doba trvání věcného břemene
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, práva odpovídající tomuto věcnému břemeni
přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele nemovitostí, v jejichž prospěch je zřízeno.
V.
Nabytí práva odpovídajícího věčnému břemeni
1. Právo odpovídající věcnému břemeni nabude oprávněný dnem právních účinků vkladu
práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
2. Na základě ujednání této smlouvy lze vklad do katastru zapsat do oddílu C příslušného
LV takto:
„věcné břemeno užívání části prostor 1. podzemního podlaží pod pozemkovou
parcelou č. 2431/12 – ostatní plocha, za účelem parkování 6 vozidel oprávněného,a
věcné břemeno průjezdu a průchodu prostory 1. podzemního podlaží pod p.p.č. 2431/12
oprávněným, na dobu neurčitou, v rozsahu stanoveném Geometrickým plánem č. …..ze
dne……, vyhotoveným …………“
Ostatní oddíly LV beze změny.
3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost k řízení o povolení vkladu
práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí.
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C) Zřízení věcného břemene ve prospěch Ústeckého kraje
I.
Prohlášení smluvních stran
Rekultivace je vlastníkem nemovitostí:
- budovy č. p. 3122, část obce: Ústí nad Labem – centrum, způsob využití: občanská
vybavenost, umístěné na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 2431/5,
- budovy č.p. 3121 část obce: Ústí nad Labem – centrum, způsob využití: občanská
vybavenost, umístěné na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 2431/11
- pozemku parcelní č. 2431/5 o výměře 551 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemku parcelní č. 2431/11 o výměře 354 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
to vše v katastrálním území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, zapsané na listu
vlastnictví č. 3048 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pracoviště Ústí nad
Labem.
Ústecký kraj je vlastníkem nemovitostí:
- budovy č. p. 3118, část obce: Ústí nad Labem – centrum, způsob využití: občanská
vybavenost, umístěné na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 2431/6,
- pozemku parcelní č. 2431/6 o výměře 2880 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemku parcelní č. 2431/12 o výměře 1067 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
to vše v katastrálním území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, zapsané na listu
vlastnictví č. 11236 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pracoviště Ústí
nad Labem.
II.
Předmět smlouvy
Obsah a rozsah věcného břemene
1.

Rekultivace (dále jen „zavázaný“) zřizuje touto smlouvou ve prospěch vlastníka budovy
č.p. 3118 na pozemku p.č. 2431/6, a pozemku p.č. 2431/12 (dále jen „oprávněný“)
věcné břemeno k budově č.p. 3122 na pozemku p.č. 2431/5 a k budově č.p. 3121 na
pozemku p.č. 2431/11, spočívající v povinnosti vlastníka budovy č.p. 3122 a 3121
strpět:
a) užívání části 2. podzemního podlaží budovy č.p. 3122 umístěné na pozemku p.č.
2431/5 za účelem parkování 6 vozidel oprávněného, a to v rozsahu dle přiloženého
plánu (příloha č. 4 b)
b) průchod a průjezd přes budovu č.p. 3121 umístěnou na pozemku p.č. 2431/11 za
účelem přístupu k podzemním garážím pod parcelou p.č. 2431/12 a umístění
garážových vrat na vstupu do podzemních garáží a to v rozsahu dle přiloženého
plánu (příloha č. 4 b)
c) průchod a průjezd přes budovu č.p. 3122 umístěnou na pozemku p.č. 2431/5 za
účelem přístupu k podzemním garážím pod parcelou p.č. 2431/12 a umístění
garážových vrat na vstupu do podzemních garáží, a to v rozsahu dle přiloženého
plánu (příloha č. 4 a)
2. Oprávněný přijímá touto smlouvou zřízené právo.
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III.
Úhrada věcného břemene, platební podmínky, platnost a účinnost smlouvy
1. Věcné břemeno se podle této smlouvy zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši
100,-- Kč + DPH (slovy: jednostokorunčeských).
2. Částka bude uhrazena do 30 dnů od data podpisu této smlouvy o zřízení věcného
břemene na účet zavázaného.
3. Smlouva v této části C) nabývá platnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou smluvní
strany svými projevy vůle vázány. Účinnosti nabývá smlouva úplným zaplacením
jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene dle Čl. III. bod 1. této smlouvy.
4. Správní poplatek za podání návrhu na vklad a další poplatky spojené se zřízením
věcného břemene se zavazuje uhradit zavázaný.
IV.
Doba trvání věcného břemene
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, práva odpovídající tomuto věcnému břemeni
přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele nemovitostí, v jejichž prospěch je zřízeno.
V.
Další ujednání
1. Zavázaný bere na vědomí, že vymezený prostor budovy č.p. 3121 umístěné na pozemku
p.č. 2431/11 v jeho vlastnictví, ke kterému je zřizováno věcné břemeno průchodu a
průjezdu za účelem přístupu k podzemním garážím pod parcelou p.č. 2431/12 a umístění
garážových vrat v daném prostoru, je využíván výlučně oprávněným jako prostor se
zvláštním režimem. Obě smluvní strany se dohodly, že tento prostor bude využíván
nadále výlučně oprávněným.
2. Prostor části 2. podzemního podlaží budovy č.p. 3122 umístěné na pozemku p.č. 2431/5
ve vlastnictví zavázaného, ke kterému je zřizováno věcné břemeno užívání za účelem
parkování 6 vozidel oprávněného jako vlastníka budovy č.p. 3118 na parcele p.č. 2431/6
a parcely p.č. 2431/12 je přístupný též z budovy č.p. 3122. Obě smluvní strany se
dohodly, že tento prostor bude nadále využíván výlučně oprávněným, který si na své
náklady zajistí přístupové dveře do něj. Zavázaný bude mít přístup pouze za účelem
provedení údržby v tomto prostoru umístěného technického zařízení. Oprávněný se
zavazuje dodržovat v tomto prostoru pravidla požární bezpečnosti, vybavit na své
náklady prostor bezpečnostními prvky dle platné právní úpravy.
3. Smluvní strany se dohodly, že náklady běžné údržby (údržba a opravy pojezdové plochy,
malování stěn) v prostorech uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku nese oprávněný.
Náklady běžné údržby ve vymezeném prostoru budovy č.p. 3122 umístěné na pozemku
p.č. 2431/5, ke kterému je zřizováno věcné břemeno průchodu a průjezdu, nesou obě
smluvní strany rovným dílem. Oprávněný je povinen upozornit zavázaného na riziko
škod, popř.na potřebu oprav nad rámec běžné údržby a takové opravy umožnit.
4. Smluvní strany se dohodly, že závazky uvedené v tomto ujednání přecházejí na právní
nástupce obou smluvních stran.
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VI.
Nabytí práva odpovídajícího věčnému břemeni
1. Právo odpovídající věcnému břemeni nabude oprávněný dnem právních účinků vkladu
práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
2. Na základě ujednání této smlouvy lze vklad do katastru zapsat do oddílu C příslušného
LV takto:
„věcné břemeno užívání části 2. podzemního podlaží budovy č.p. 3122 umístěné na
pozemku p.č. 2431/5 – zastavěná plocha a nádvoří, za účelem parkování 6 vozidel
oprávněného, na dobu neurčitou“,
„věcné břemeno průchodu a průjezdu přes budovu č.p. 3121 umístěnou na
pozemku p.č. 2431/11 – zastavěná plocha a nádvoří, za účelem přístupu k podzemním
garážím pod parcelou p.č. 2431/12 a umístění garážových vrat na vstupu do
podzemních garáží oprávněným, na dobu neurčitou“,
„věcné břemeno průchodu a průjezdu přes budovu č.p. 3122 umístěnou na
pozemku p.č. 2431/5 – zastavěná plocha a nádvoří, za účelem přístupu k podzemním
garážím pod parcelou p.č. 2431/12 a umístění garážových vrat na vstupu do
podzemních garáží oprávněným, na dobu neurčitou“.
Ostatní oddíly LV beze změny.
3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost k řízení o povolení vkladu
práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí.
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Společná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh,
není označován za obchodní tajemství. Rekultivace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o
této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou
v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech,
nabídkách či jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. .…/…Z/2011 ze dne…….2011.
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 v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení a 4 vyhotovení jsou určena pro potřeby
katastrálního úřadu. Prvopis smlouvy obsahuje úřední ověření podpisu smluvních stran.
6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,
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 …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

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

………………………………………………
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Ing. Radko Vrbík, jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1 výpis z obchodního rejstříku Rekultivace
Příloha č. 2a, 2b - výpisy z KN
Příloha č. 3 snímek katastrální mapy
Příloha č. 4a, 4b - nákres porovnání průběhu vlastnických hranic s projektovou dokumentací
s vyznačením příslušných částí nemovitostí, které jsou předmětem
narovnání.
Příloha č. 5 geometrický plán
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Příloha č. 40 k usnesení č. 157/23Z/2011

Souhlasné prohlášení o vzniku*)
změně*) zániku*) práva k nemovitosti
Katastrálnímu úřadu pro

Ústecký kraj

Katastrální pracoviště

Teplice

počet příloh:
Níže uvedení účastníci tímto prohlašují, že: pozemek: p.p.č. 524/3 o výměře 2570 m2 v k.ú. Dlouhá Louka je
vlastnictvím města Osek, se sídlem Zahradní 246, 417 05 Osek, IČ: 00266558, a to v souladu se zákonem č.
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších
předpisů. V současné době je v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice uveden na LV č. 325 pro k.ú. Dlouhá Louka uveden nesprávně jako vlastník
Ústecký kraj. K nápravě tohoto nesprávného stavu je činěno toto prohlášení.

Práva k dotčeným nemovitostem nejsou mezi osobami, které činí toto prohlášení, sporná ani pochybná.
Ke vzniku*) změně*) zániku*) práva § 2 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku
České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
došlo na základě (uveďte
ustanovení právního předpisu):
Přechod vlastnického práva ze zákona č. 172/1991 Sb.

Právní skutečnosti, které vedly
k výše uvedené změně práva:

Nemovitosti, u kterých výše uvedené věcné právo vzniklo*) se změnilo*) zaniklo*):
Katastrální území:

Dlouhá Louka

Pozemky
parcela
KN / ZE

3)

parcelní číslo
st. / p

KN

4

p.p.č.

kmenové č.

/

podlomení

524

/

3

KN / ZE *

)

/

/

/

st. / p *

/

/

st. / p *

)

/

/

p.p.č.

KN / ZE *

Další pozemky jsou uvedeny na přiloženém formuláři „Příloha A – Seznam pozemků“ -

Stavby

spoluvlastnický podíl

)

KN
)

2)

původní katastrální území u parcely ZE

LV

5)

325

ne.

7)

Část obce: 6)
stavba
č.p. / č.e. *

)

7)

7)

na pozemku (parcelní číslo)

způsob využití

23)

st. / p

4)

kmenové č.

/

podlomení

spoluvlastnický podíl

st. / p *

)

/

/

st. / p *

)

/

/

st. / p *

)

/

/

LV

5)

Další budovy jsou uvedeny na formuláři „Příloha B – seznam budov“ - ano / ne *)

Nemovitosti, u kterých oprávnění z výše uvedeného věcného břemene vzniklo*) se změnilo*) zaniklo*):
Katastrální území:
Pozemky
parcela
KN / ZE

3)

6.110 - 2008

parcelní číslo
st. / p

4

kmenové č.

/

podlomení

původní katastrální území u parcely ZE

2)

spoluvlastnický podíl

LV

5)

KN / ZE *

)

KN / ZE *

)

KN / ZE *

)

KN / ZE *

)

st. / p *

)

/

/

st. / p *

)

/

/

st. / p *

)

/

/

st. / p *

)

/

/

Další pozemky jsou uvedeny na přiloženém formuláři „Příloha A – Seznam pozemků“ - ano / ne*).

Stavby 7)
Část obce: 6)
stavba
č.p. / č.e. *

)

7)

způsob využití

7)

na pozemku (parcelní číslo)
23)

st. / p

4)

kmenové č.

podlomení

/

spoluvlastnický podíl

st. / p *

)

/

/

st. / p *

)

/

/

st. / p *

)

/

/

LV

5)

Další budovy jsou uvedeny na formuláři „Příloha B – seznam budov“ - ano / ne *)

Osoby, které souhlasné prohlášení činí a jejichž právo nebo povinnost strpět zatížení nemovitosti vzniklo*) se
změnilo*) zaniklo*) 25)
příjmení nebo název organizace

jméno

titul před

titul za

Ústecký kraj

70892156
)

ulice

č.p. / č.e. * č.orient.

Velká Hradební

3118

část obce

48

městská část (obvod)

Ústí nad Labem 1

obec

Ústí nad Labem - centrum
telefon

PSČ

RČ / IČ

10)

Ústí nad Labem

e-mail

10)

datum

podpis**

)

400 01
osoba (osoby) jednající za právnickou osobu nebo za organizační složku státu
příjmení, jméno, funkce
příjmení, jméno, funkce

Jana Vaňhová, hejtmanka ÚK

podpis**

)

podpis**

)

razítko organizace

příjmení nebo název organizace

jméno

titul před

titul za

Město Osek

00266558
)

ulice

č.p. / č.e. * č.orient.

Zahradní

část obce

246

městská část (obvod)

Osek
obec

Osek
telefon

PSČ

RČ / IČ

10)

Osek
e-mail

10)

Datum

podpis**

)

417 05
osoba (osoby) jednající za právnickou osobu nebo za organizační složku státu
příjmení, jméno, funkce
příjmení, jméno, funkce

Ing. Lenka Říhová, starostka
města

podpis**

)

podpis**

)

razítko organizace

Další osoby, které potvrzení vydávají, jsou uvedeny na formuláři „Příloha E – seznam vlastníků a jiných oprávněných “ - ano / ne *)

Poznámky:
10)

Údaj není povinný, ale jeho vyplnění urychlí Vaše případné kontaktování.

25)

U cizinců, kterým nebylo přiděleno rodné číslo, uveďte datum narození.
Uveďte adresu trvalého pobytu nebo sídla. U cizinců, pokud nemají povolen trvalý pobyt v České republice a u občanů ČR, kteří
nemají trvalý pobyt v ČR, uveďte adresu bydliště v zahraničí.
Další očíslované poznámky jsou uvedeny v samostatných „Vysvětlivkách k formulářům“.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)

* nehodící se škrtněte
)
** podpis musí být ověřen některým ze způsobů uvedených v § 37 odst. 6 vyhlášky č. 26/2007 Sb., (katastrální vyhláška)

