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 21. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 19. 1. 2011 od 10:05 hodin do 11:50 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/21Z/2011
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 21. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1.
2.
3.

Ing. Stanislav Stehlík (S.cz) – předseda návrhové a volební komise
Mgr. Karel Novotný (ČSSD)
Ing. Josef Tachecí (KSČM)

(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/21Z/2011
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III.volebního
období 2008 - 2012:
1.

Oldřicha Bubeníčka (KSČM)

2.

Antonína Terbera (ODS)

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/21Z/2011
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
1

schvaluje
upravený program 21. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/21Z/2011
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z II. volebního období
2004 – 2008
1. Usnesení č. 62/12Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
2 . Usnesení č. 64/12Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
3 . Usnesení č. 79/15Z/2006 B Nakládání s majetkem kraje
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 50/7Z/2009 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 48/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 58/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 21/12Z/2010 B Rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních
funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2010
5. Usnesení č. 22/12Z/2010 B Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010 –
rozdělení dotací
6. Usnesení č. 23/12Z/2010 B Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2010 – rozdělení dotací
7. Usnesení č. 29/12Z/2010 D-01,02 Příspěvkové organizace Ústeckého kraje – oblast školství
8. Usnesení č. 20/14Z/2010 B-01 Program prevence kriminality 2010 – vyhodnocení
neinvestičních projektů
9. Usnesení č. 61/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 10/15Z/2010 G Odstranění následků povodní v Ústeckém kraji
11. Usnesení č. 21/15Z/2010 B Odkup akcií RRA ÚK a.s.
12. Usnesení č. 31/15Z/2010 B Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010 –
rozdělení dotací
13. Usnesení č. 32/15Z/2010 B Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. 223/2010 ze dne 26. 3. 2010
14. Usnesení č. 45/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 58/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 62/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 73/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 24/16Z/2010 B Dodatek č.1 k smlouvě č.388/2010 ze dne 27. 5. 2010 v rámci
Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010
19. Usnesení č. 26/16Z/2010 B Program prevence kriminality 2010, 2. kolo – vyhodnocení
20. Usnesení č. 33/16Z/2010 C Destinační agentura Krušné hory
21. Usnesení č. 35/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 38/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 39/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 50/16Z/2010 C Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 51/16Z/2010 C Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 52/16Z/2010 C Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 53/16Z/2010 C Nakládání s majetkem
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28. Usnesení č. 54/16Z/2010 C Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 55/16Z/2010 C Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 57/16Z/2010 C Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 58/16Z/2010 C Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 71/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
33. Usnesení č. 15/18Z/2010 C Předběžné vyúčtování prvotních nákladů na povodně v
Ústeckém kraji v r. 2010 – I. a II. část a přerozdělení nepoužitých finančních prostředků
34. Usnesení č. 18/18Z/2010 B Dotační program OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost Prioritní osa 1 - předložení žádostí do 2. etapy globálních grantů 2011 - 2014
35. Usnesení č. 19/18Z/2010 B Dotační program OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost 4.
výzva - návrh poskytnutí dotací
36. Usnesení č. 25/18Z/2010 B Dodatek č. 1 k smlouvě č. 402/2010 ze dne 4. 5. 2010 v rámci
Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010
37. Usnesení č. 26/18Z/2010 B Dodatek č. 1 k smlouvě č. 406/2010 ze dne 9. 6. 2010 v rámci
Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010
38. Usnesení č. 35/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 41/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 42/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
41. Usnesení č. 43/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 44/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
43. Usnesení č. 46/18Z/2010 C Nakládání s majetkem
44. Usnesení č. 47/18Z/2010 C Nakládání s majetkem
45. Usnesení č. 48/18Z/2010 C Nakládání s majetkem
46. Usnesení č. 49/18Z/2010 C Nakládání s majetkem
47. Usnesení č. 50/18Z/2010 C Nakládání s majetkem
48. Usnesení č. 51/18Z/2010 C Nakládání s majetkem
49. Usnesení č. 52/18Z/2010 C Nakládání s majetkem
50. Usnesení č. 61/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
51. Usnesení č. 62/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
52. Usnesení č. 6/19Z/2010 E Rozdělení přijatých finančních darů na odstranění následků
povodní ze srpna 2010
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 68/27Z/2008 B Nakládání s majetkem na 30.12.2011
2. Usnesení č. 44/3Z/2009 B Nakládání s majetkem na 31.05.2011
3. Usnesení č. 40/8Z/2009 B Nakládání s majetkem na 31.08.2011
4. Usnesení č. 59/14Z/2010 B Nakládání s majetkem na 30.11.2011
5. Usnesení č. 55/15Z/2010 B Nakládání s majetkem na 31.05.2011
6. Usnesení č. 72/15Z/2010 B Nakládání s majetkem na 30.11.2011
7. Usnesení č. 82/15Z/2010 Navázání mezinárodní spolupráce mezi Ústeckým krajem a IvanoFrankivskou oblastí (Ukrajina) na 31.01.2011
8. Usnesení č. 45/16Z/2010 B Nakládání s majetkem na 31.03.2011
9. 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 na 28.02.2011
10. Usnesení č. 60/18Z/2010 B Nakládání s majetkem na 30.11.2011
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 5/21Z/2011
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 25. 11. 2010 do 20. 12. 2010.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/21Z/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: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/21Z/2011
Poskytnutí finančního daru Ortopedickému centru s.r.o.
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 Ortopedickým centrem s.r.o., Střekovské nábřeží
51, 400 03 Ústí nad Labem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
(Hlasování: 47 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/21Z/2011
Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2010.
(Hlasování: 52 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/21Z/2011
Petice „Zastavte systematickou likvidaci děčínské nemocnice“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. petici „Zastavte systematickou likvidaci děčínské nemocnice“, dle předloženého materiálu,
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2. stanovisko společnosti Krajská zdravotní, a.s., dle předloženého materiálu,
3. odpověď zástupcům petičního výboru na petici „Zastavte systematickou likvidaci děčínské
nemocnice“, dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 42 – 0 – 5)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/21Z/2011
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3 na
podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko na projekt „Česko-sasko turistický region – NOVÁ KVALITA“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu Cíl 3/ Ziel
3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko na projekt „Česko-sasko turistický region – NOVÁ KVALITA“.
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/21Z/2011
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
podle § 36 odst. 1 písm. písm. d) a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ uzavření dodatku č. 1 o změně termínu
dokončení projektu z 31. 12. 2010 na 31. 12. 2011, a to ke smlouvě 825/2010, uzavřené s obcí
Podsedice, IČ: 00555207 , na podporu vyhotovení PD stavby „ Kanalizace a ČOV pro obce
Podsedice, Chrášťany a Obřice,“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/21Z/2011
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.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Technické a odborné zpracování jednotlivých výzkumů ve smyslu rozhodnutí o
poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje veřejné
výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče, v.v.i., v letech 2010-2014 za
rok 2010 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
2. Zápis z kontroly čerpání podpory poskytnuté Ústeckým krajem Ústavu archeologické
památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. na základě Rozhodnutí o poskytnutí
institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace
v roce 2010 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
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B)

schvaluje
1. Závěrečnou zprávu o činnosti Ústavu archeologické památkové péče severozápadních
Čech, v. v. i. v roce 2010 dle schválené koncepce, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.
2. Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické
památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., v roce 2011 dle přílohy č. 6 tohoto
usnesení.

C) konstatuje,
že byly splněny závazky Ústavu archeologické péče severozápadních Čech, v.v.i.
vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního
rozvoje výzkumné organizaci ze dne 4.1.2010.
D) ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit veškeré kroky vyplývající z bodu
C) tohoto usnesení.
Termín: 1. 3. 2011
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/21Z/2011
Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR –
poskytnutí návratné finanční výpomoci a bezúročné půjčky na zabezpečení soutěží a přehlídek
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle ust. § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření smlouvy o bezúročné půjčce pro r. 2011 s následujícími organizacemi
zřizovanými obcemi s povinností vrácení finančních prostředků do deseti dnů po obdržení
státní dotace, nejpozději však 31.10.2011:
1. Základní uměleckou školou F.L.Gassmanna, Most, Obránců míru 2364,
příspěvkovou organizací, IČ: 47324261, ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen
ONIV) 2 600,- Kč, ostatní osobní náklady (dále jen OON) 5 400,- Kč na rok 2011, účelově
určené na zabezpečení krajského kola soutěže a přehlídek MŠMT - ZUŠ – hra na kytaru,
2. Střediskem volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvkovou organizací, IČ:
72059419, ve výši ONIV 30 000,- Kč, OON 35 000,- Kč na rok 2011, účelově určené na
zabezpečení okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT
3. Základní školou Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkovou organizací, IČ:
44553145, ve výši ONIV 30 000,- Kč, OON 10 000,- Kč na rok 2011, účelově určené na
zabezpečení krajských kol sportovních soutěží MŠMT – typ B,
4. Domem dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, IČ: 75150131, ve
výši ONIV 71 000,- Kč, OON 75 000,- Kč na rok 2011, účelově určené na zabezpečení
okresních a krajských kol soutěží a přehlídek MŠMT
5. Domem dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvkovou organizací, IČ:
70949565, ve výši ONIV 30 000,- Kč OON 35 000,- Kč na rok 2011, účelově určené na
zabezpečení okresních kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT,
6. Domem dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice, Plešivecká 1863, IČ: 62769693, ve výši
ONIV 30 000,- Kč OON 35 000,- Kč na rok 2011, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT,
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7. Základní uměleckou školou Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most, IČ:
00832430, ve výši ONIV 8 000,- Kč, OON 7 200,-Kč na rok 2011, účelově určené na
zabezpečení krajského kola soutěže a přehlídek MŠMT - ZUŠ – hra na klavír
dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 10. 2. 2011

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/21Z/2011
Změny v rejstříku škol a školských zařízení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
návrhy na zápisy dále uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od
1. 7. 2011:
1) Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400, příspěvková organizace, IČ:
18 384 897:
a) výmaz (převod) Střední školy IZO 130 002 267 na adrese nám. 8. května 400, Meziboří,
Dělnická 103 a 109 Meziboří,
b) výmaz (převod) Školní jídelny – výdejny IZO 110 033 604 na adrese nám. 8. května 400,
Meziboří,
c) převod oborů vzdělání střední školy na přejímací příspěvkovou organizaci.
2) Střední škola technická, Most – Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace, IČ:
00 125 423:
a) zápis místa výkonu činnosti Střední školy na adrese nám. 8. května 400, Meziboří a
Dělnická 103 a 109, Meziboří,
b) navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků Střední školy z 2093 na 2543,
c) zápis (převod) oborů vzdělání zanikající příspěvkové organizace,
d) zápis místa poskytovaných školských služeb Školní jídelny – výdejny na adrese nám. 8.
května 400, Meziboří.
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2011

(Hlasování: 42 – 1 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/21Z/2011
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2010 – žádost o změnu projektu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
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informaci obce Ohníč o důvodech znemožňující dokončit projekt „Rekonstrukce autobusové
zastávky Ohníč“ v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2010 v celém rozsahu
v termínu do 30. 11. 2010.
B) schvaluje
změnu projektu „Rekonstrukce autobusové zastávky Ohníč“ spočívající ve vypuštění
přístřešku zastávky z věcného obsahu projektu.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/21Z/2011
Rozvojový program Ústeckého kraje 2005 – žádost o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2005, tj. prodloužení
termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- Územně plánovací dokumentace obce Veselé do 31. 12. 2011
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 17/21Z/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 Romanu
Kykalovi a Janě Kykalové, oba bytem Liběšice 29, Želenice, Most 1, PSČ 434 01 a to:
- pozemek: část p.p.č. 200/1 díl „a“ o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělen z p.p.č. 200/1 o výměře 33501 m2 a přisloučen do
st.p.č. 5 o výměře 333 m2 geometrickým plánem pro změnu obvodu budovy a změnu
hranice pozemku č. 149-55/2009 ze dne 12. 1. 2010)
obec Klíny, k.ú. Rašov u Litvínova, zapsané na LV č. 218 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Most, pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.843,--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: 30. 6. 2011

2.
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Usnesení č. 18/21Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Krupka, se
sídlem Mariánské náměstí č.p. 22, 417 42 Krupka 1, IČ: 00266418, a to
- pozemek: p.p.č. 719/108 o výměře 135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený z pozemku p.č. 719/65 o výměře 6820 m2 geometrickým plánem č.
288-7105/2010 ze dne 5.8.2010),
- pozemek: p.p.č. 855/5 o výměře 3212 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený z p.p.č. 855/2 o výměře 10608 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 288-7105/2010 ze dne 5.8.2010),
- pozemek: p.p.č. 855/6 o výměře 177 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (vznikl sloučením p.p.č. 855/2 dílu a, o výměře 134 m2 a p.p.č 719/65
dílu b, o výměře 44 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení parcel č. 288-7105/2010 ze
dne 5.8.2010),
- pozemek: p.p.č. 855/7 o výměře 1316 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělený z p.p.č. 855/2 o výměře 10608 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 288-7105/2010 ze dne 5.8.2010)
obec Krupka, k.ú. Nové Modlany, zapsaných na LV č. 2949 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.

B)

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

3.
Usnesení č. 19/21Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Třebenice, se
sídlem Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice, IČ: 264521, a to:
- pozemek: p.p.č. 2588/6 o výměře 760 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2588 o výměře 8582 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 627-187/2010 ze dne 2.11.2010)
obec Třebenice, k. ú. Třebenice, zapsané na LV č. 1249 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 5. 2011
5.
Usnesení č. 20/21Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od ČR - Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: st.p.č. 96 o výměře 29 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště,
obec Výškov, k.ú. Výškov u Počerad, zapsané na LV č. 46 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro ČR ŘSD a předání uvedených nemovitostí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 0080837.

B)

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

6.
Usnesení č. 21/21Z/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. 4858/2 o výměře 571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 4858/2 o výměře 895 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 3641-244/2009 ze dne 3. 10. 2009)
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. 3809/2010 a doložky dle
přílohy č. 8 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. 4858/2 o výměře 571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 4858/2 o výměře 895 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 3641-244/2009 ze dne 3. 10. 2009)
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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: 30. 6. 2011

7.
Usnesení č. 22/21Z/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. 2490/1 o výměře 3185 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. 1588/2010 a doložky dle
přílohy č. 9 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. 2490/1 o výměře 3185 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: 30. 6. 2011

8.
Usnesení č. 23/21Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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B)

C)

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 –
Nové Město, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p. p. č. 886/4 o výměře 3966 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 886/6 o výměře 402 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 886/7 o výměře 5612 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 886/9 o výměře 5535 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 912/4 o výměře 5856 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 912/11 o výměře 3186 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Štětí, k. ú. Počeplice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2946/2010 a doložky dle
přílohy č. 10 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 – Nové Město, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p. p. č. 886/4 o výměře 3966 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 886/6 o výměře 402 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 886/7 o výměře 5612 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 886/9 o výměře 5535 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 912/4 o výměře 5856 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 912/11 o výměře 3186 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Štětí, k. ú. Počeplice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
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. 5. 2011

9.
Usnesení č. 24/21Z/2011
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a ČEZ Distribucí,
a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 na budoucí
nákup (nabytí) nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 931/2 o výměře cca 110 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dráha,
obec Výškov, k. ú. Výškov u Počerad, zapsané na LV č. 205 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za kupní cenu
dle znaleckého posudku (ocenění dle zákona č. 151/1997 Sb.) včetně znalečného.

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. 9. 2011

10.
Usnesení č. 25/21Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Zdeňka Sklenáře, bytem
Jana Zajíce 2872/20, 400 11 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 133/20 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda (pozemek byl oddělen z PK č. 136/2 o výměře 1413 m2, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 318-187/2010 ze dne 1. 11. 2010)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 306 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Zdeňka Sklenáře za kupní cenu 7.400,Kč.

B)

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

11.
Usnesení č. 26/21Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Aleny Petrovičové, bytem
Libochovany 221, 411 03 Libochovany, a to:
- pozemek: p. p. č. 109/8 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 109/1 o výměře 3006 m2, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 319-187/2010 ze dne 1. 11. 2010)
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obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 173 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Alenu Petrovičovou za kupní cenu
4.500,-Kč.
B)

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

12.
Usnesení č. 27/21Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Staré Křečany, IČ
00261653, se sídlem Staré Křečany č.p. 38, PSČ 407 61, a to:
- pozemek:p.č. 1471/3 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Staré Křečany, k.ú. Brtníky, zapsané na LV č. 237 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro obec Staré Křečany za kupní cenu 400,- 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. 7. 2011

13.
Usnesení č. 28/21Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ
110 00, IČ 70994234, a to:
- pozemek: p.p.č. 287/2 o výměře 245 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 287 o výměře 523 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
3513-83/2008)
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 7566 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace za kupní cenu 85 000,- Kč a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice,
Dlouhá 6, příspěvková organizace, IČ: 00673021.
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2011

14.
Usnesení č. 29/21Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 71/13Z/2010 bod D) ze dne
31.3.2010, a to takto:
-

ve výši 72 979,- Kč

se ruší a nahrazuje se
-

ve výši 70 032,60 Kč

(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body č. 1 – 14, vyjma
bodu č. 4

Usnesení č. 30/21Z/2011
Hodnocení plnění plánu práce Kontrolního výboru ZÚK za II. pololetí 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
hodnocení činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za 2. pololetí 2010.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/21Z/2011
Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje na
rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZÚK na rok 2011 dle
předloženého materiálu.
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/21Z/2011
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Vyhodnocení plánu práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Ústeckého kraje za rok 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
vyhodnocení práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZÚK za rok 2010 dle
předloženého materiálu.
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/21Z/2011
Plán práce, termíny jednání a kontrolní
Ústeckého kraje na I. pololetí 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

činnosti

Finančního

výboru Zastupitelstva

schvaluje
Plán práce, termíny jednání a kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
Ústeckého kraje na I. pololetí 2011.
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 34/21Z/2011
Zhodnocení činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v 2. pololetí
roku 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložené zhodnocení činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje
v 2. pololetí roku 2010.
(Hlasování: 52 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 35/21Z/2011
Plán činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v 1. pololetí roku
2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený plán činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v
1. pololetí roku 2011.
(Hlasování: 52 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 36/21Z/2011
Plán práce Legislativně právního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 1. pololetí roku 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
plán práce Legislativně právního výboru ZÚK na 1. pololetí roku 2011 včetně termínů dle
předloženého materiálu.
(Hlasování: 52 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 37/21Z/2011
Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje: personální záležitosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
vzdání se funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva Ústeckého kraje p. Mirko Bernase.
(Hlasování: 52 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 38/21Z/2011
Revokace usnesení č. 13/21Z/2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
revokuje
usnesení č. 13/21Z/2011.
Usnesení č. 39/21Z/2011
Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR –
poskytnutí návratné finanční výpomoci a bezúročné půjčky na zabezpečení soutěží a přehlídek
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle ust. § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření smlouvy o bezúročné půjčce pro r. 2011 s následujícími organizacemi
zřizovanými obcemi s povinností vrácení finančních prostředků do deseti dnů po obdržení
státní dotace, nejpozději však 31.10.2011:
1. Základní uměleckou školou F.L.Gassmanna, Most, Obránců míru 2364,
příspěvkovou organizací, IČ: 47324261, ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen
ONIV) 2 600,- Kč, ostatní osobní náklady (dále jen OON) 5 400,- Kč na rok 2011, účelově
určené na zabezpečení krajského kola soutěže a přehlídek MŠMT - ZUŠ – hra na kytaru,
2. Střediskem volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvkovou organizací, IČ:
72059419, ve výši ONIV 30 000,- Kč, OON 35 000,- Kč na rok 2011, účelově určené na
zabezpečení okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT
3. Základní školou Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkovou organizací, IČ:
44553145, ve výši ONIV 30 000,- Kč, OON 10 000,- Kč na rok 2011, účelově určené na
zabezpečení krajských kol sportovních soutěží MŠMT – typ B,
4. Domem dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, IČ: 75150131, ve
výši ONIV 71 000,- Kč, OON 75 000,- Kč na rok 2011, účelově určené na zabezpečení
okresních a krajských kol soutěží a přehlídek MŠMT
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5. Domem dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvkovou organizací, IČ:
70949565, ve výši ONIV 30 000,- Kč OON 35 000,- Kč na rok 2011, účelově určené na
zabezpečení okresních kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT,
6. Domem dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice, Plešivecká 1863, IČ: 62769693, ve výši
ONIV 30 000,- Kč OON 35 000,- Kč na rok 2011, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT,
7. Základní uměleckou školou Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most, IČ:
00832430, ve výši ONIV 8 000,- Kč, OON 7 200,-Kč na rok 2011, účelově určené na
zabezpečení krajského kola soutěže a přehlídek MŠMT - ZUŠ – hra na klavír
dle vzoru uvedeného v příloze č. 11 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 10. 2. 2011

(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro usnesení č.
38/21Z/2011 a 39/21Z/2011

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 7/21Z/2011

–

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem a Ortopedickým centrem s.r.o.

Příloha č. 2 k usnesení č. 11/21Z/2011

–

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 825/2010

Příloha č. 3 k usnesení č. 12/21Z/2011

–

Technické a odborné zpracování jednotlivých
výzkumů ve smyslu rozhodnutí o poskytnutí
institucionální
podpory
dlouhodobého
koncepčního rozvoje veřejné výzkumné instituce
ÚAPP, v. v. i. v letech 2010-2014 za rok 2010

Příloha č. 4 k usnesení č. 12/21Z/2011

–

Zápis z kontroly čerpání podpory poskytnuté
Ústeckým krajem
Ústavu archeologické
památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
na
základě
Rozhodnutí
o
poskytnutí
institucionální
podpory
dlouhodobého
koncepčního rozvoje výzkumné organizace v roce
2010

Příloha č. 5 k usnesení č. 12/21Z/2011

–

Závěrečná
zpráva
o
činnosti
Ústavu
archeologické památkové péče severozápadních
Čech, v. v. i. v roce 2010 dle schválené koncepce

18

Příloha č. 6 k usnesení č. 12/21Z/2011

–

Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce
Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové
péče severozápadních Čech, v. v. i., v roce 2011

Příloha č. 7 k usnesení č. 13/21Z/2011

–

Vzor smlouvy o bezúročné půjčce pro r. 2011

Příloha č. 8 k usnesení č. 21/21Z/2011

–

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
3809/2010

Příloha č. 9 k usnesení č. 22/21Z/2011

–

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
1588/2010

Příloha č. 10 k usnesení č. 23/21Z/2011 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
2946/2010
Příloha č. 11 k usnesení č. 39/21Z/2011 –

Vzor smlouvy o bezúročné půjčce pro r. 2011
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Příloha č. 1 k usnesení č. 7/21Z/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:

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

Obdarovaný
Ortopedické centrum s.r.o.
Sídlo:
Střekovské nábřeží 51
Zastoupený:
MUDr. Pavlem Kacerovským, jednatelem společnosti
E-mail/telefon: kacerovsky.pavel@seznam.cz, tel. 475201388, 602441392
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

25410075
Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-3401960217/0100

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

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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Článek 1 - Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 200.000,- Kč
(slovy: dvěstětisíckorunčeských.). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 30-ti dnů
od podpisu smlouvy
převodem na bankovní účet obdarovaného č. 273401960217/0100.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu akce „9. VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE v r. 2011“ v Ústeckém kraji
2. Dar je poskytován za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Dárce uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Obdarovaný prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy informoval poskytovatele o
všech jím přijatých podporách de minimis dle nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze
dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
(zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Jejich objem činí za období posledních tří fiskálních let 400.000,- Kč 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 ………………………

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

V Ústí nad Labem

..............………….

MUDr. Pavel Kacerovský
jednatel, Ortopedické centrum s.r.o.

Přílohy
1. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Ortopedické centrum, s.r.o.
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
strana 3 / 3

Příloha č. 2 k usnesení č. 11/21Z/2011

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

825/2010 – dodatek č. 1

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Taťána Krydlová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: krydlova.t@kr-ustecky.cz, 475 657 535
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156, není plátce DPH
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Příjemce
Obec Podsedice
Sídlo:
Podsedice č.p. 29, 411 15 Podsedice
Zastoupený:
Veronika Kulichová – starostka obce Podsedice
Kontaktní osoba: Veronika Kulichová – starostka obce Podsedice
E-mail/telefon: ou_podsedice@volny.cz/ 416 594 240
IČ:
00555207
DIČ:
Bank. spojení: 35329471/0100 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 Podsedice poskytnuta dotace ve výši 714 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu vyhotovení projektové dokumentace stavby „Kanalizace a ČOV
pro obce Podsedice, chrášťany a Obřice“, takto:
Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2011. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

Příloha č. 2 k usnesení č. 11/21Z/2011
V Ústí nad Labem dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Veronika Kulichová
starostka obce Podsedice
příjemce

Pʭíloha ʊ. 3 k usnesení ʊ. 12/21Z/2011

Pʭíloha ʊ. 4 k usnesení ʊ. 12/21Z/2011

Pʭíloha ʊ. 5 k usnesení ʊ. 12/21Z/2011

Pʭíloha ʊ. 6 k usnesení ʊ. 12/21Z/2011

Příloha č. 7 k usnesení č. 13/21Z/2011

Krajský úřad
Číslo věřitele:
Číslo dlužníka:

……/2011

SMLOUVA O PŮJČCE
uzavřená podle ust. § 657 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
: Janou Vaňhovou, hejtmankou kraje
: 70892156
: CZ70892156
: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
882733379/0800
zástupce pro věcná jednání: Ing. Klára Laňková, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a
volného času odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje
(dále jen ,,věřitel“)
a
název dlužníka
zastoupená:
sídlo:
IČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Kontakt (tel., e-mail):
(dále jen ,,dlužník“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

smlouvu o půjčce
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I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek věřitele poskytnout dlužníkovi půjčku ve výši ……
Kč, kterou dlužník přijímá za dále uvedených podmínek.
2. Půjčka se sjednává jako bezúročná.
II.
Účelovost půjčky
Půjčka dle článku I. této smlouvy je poskytnuta za účelem zabezpečení ………………..,
z toho částka ….. je určena na ostatní neinvestiční výdaje a částka ….. je určena na ostatní
osobní náklady.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Věřitel se zavazuje poskytnout půjčku uvedenou v čl. I této smlouvy nejpozději do 10 dnů
od podpisu této smlouvy převodem na účet dlužníka uvedený v záhlaví této smlouvy.
2. Dlužník zodpovídá za hospodárné a efektivní využití poskytnutých finančních prostředků
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s:
a. vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 55/2005 Sb., o
podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
pro žáky, ve znění pozdějších předpisů,
b. vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 107/2005 Sb., o
školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
c. vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
d. platnými metodickými pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
k organizaci soutěží a přehlídek žáků škol a školských zařízení vyhlášených a
financovaných tímto ministerstvem,
e. platnými pravidly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o hospodaření
s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich
vyúčtování,
f. organizačními řády a propozicemi jednotlivých soutěží,
g. zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
h. zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
i. zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
j. dalšími právními předpisy souvisejícími se zajištěním soutěží,
k. podmínkami zajištění realizace soutěží dle Přílohy č. 1 této smlouvy.
3. Dlužník umožní věřiteli pravidelnou kontrolu, zda jsou finanční prostředky z poskytnuté
půjčky využívány hospodárně a efektivně v souladu s účelem a za podmínek, za kterých
byly poskytnuty. K tomu předloží příslušné podklady a poskytne veškeré informace.
4. Dlužník se zavazuje vrátit veškeré finanční prostředky z poskytnuté půjčky do 10 dnů po
obdržení finančních prostředků na financování soutěží a přehlídek od Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy (státní dotace), nejpozději však do 31.10.2011, a to
převodem na účet věřitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
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5. Ocitne-li se dlužník v prodlení s vrácením půjčky, je povinen uhradit věřiteli smluvní
pokutu ve výši běžné roční úrokové sazby z nevrácených finančních prostředků za
každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě použití finančních prostředků z půjčky v rozporu s účelem, pro který byly
poskytnuty, a dalšími podmínkami dle této smlouvy, je věřitel oprávněn od této smlouvy
odstoupit. V takovém případě je dlužník povinen věřiteli vrátit vše, co podle této smlouvy
obdržel, a to nejpozději do 7 dnů od doručení písemného dostoupení od smlouvy
dlužníkovi. Za každé porušení účelovosti poskytnutí půjčky a povinností dle Čl. III. odst.
2,3 této smlouvy je povinen dlužník uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč
(slovy jeden tisíc korun českých).

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a
tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží dlužník
a jedno vyhotovení obdrží věřitel.
5. Věřitel tímto potvrzuje, že o uzavření smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č……. ze dne……
6. Dlužník tímto potvrzuje, že k uzavření smlouvy byl dán předchozí písemný souhlas
zřizovatele.
7. Věřitel i dlužník 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 ……………

V …………………... dne

………………..
(dlužník)

Ústecký kraj
(věřitel)
………………………………..
Jana Vaňhová
hejtmanka

…………………………….
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Příloha č. 1
Podmínky zajištění realizace okresních a nižších
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
–

–

–
–

–
–
–
–

–
–
–

–

kol

soutěží

vyhlášených

připravit rozpočet nákladů na soutěže na kalendářní rok 2011, rozpracovat podle
položek (nájem, materiál, ceny soutěžícím, jízdné stravné, služby, ostatní osobní
náklady atd.),
po dohodě s předmětovými komisemi jednotlivých soutěží nalézt organizátory (školy,
školská zařízení) nebo vlastními silami soutěž zorganizovat, zpracovat podrobné
pokyny a propozice soutěží,
určit termíny konání jednotlivých okresních kol – nutné koordinovat za celý okres, aby
se termíny nepřekrývaly,
informovat všechny základní a střední školy o termínech, rozeslat propozice
s upřesňujícími informacemi, zadání soutěžních úkolů, přípravné texty a jiné
materiály,
přijímat a zpracovávat výsledkové listiny školních kol, koordinovat počty postupujících
do kol okresních, informovat účastníky soutěží písemnými pozvánkami,
zajistit ceny pro vítěze, občerstvení pro účastníky, potřebný materiál, kopírovat
zadání úloh,
zpracovat dohody o provedení práce pro porotu,
v den konání soutěže proplatit jízdné soutěžícím, kteří si je nárokují a vše
zdokumentovat na předepsaném formuláři, připravit a zajistit podpisy prezenčních
listin soutěžícím i poroty, protokolu o předání věcných odměn,
kontrolovat, zda všechny soutěže probíhají regulérně podle organizačních řádů
s dodržením bezpečnosti,
po soutěži vyhotovit výsledkovou listinu, krátké zhodnocení akce a dva souhrnné
formuláře k ekonomické stránce soutěže a vše zaslat krajskému úřadu,
účetnictví k soutěžím musí být vedeno odděleně od ostatní účetní evidence, všechny
doklady musí být řádně označeny a formuláře (celkem 8 různých ke každé soutěži)
pět let archivovány,
zpracovat statistiku soutěží – sledovat počty účastníku ve školních i okresních kolech,
přijímat a zpracovávat připomínky pedagogů.
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Příloha č. 8 k usnesení č. 21/21Z/2011
3903/ULT/2010-ULTM
Č.j.: UZSVM/ULT/3809/2010-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 ve znění účinném od
1.11.2010.
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 . 3809/2010
Čl. I.
1. Česká republika je vlastníkem této nemovitosti:
Pozemek
 parcela č. 4858/2, ostatní plocha, silnice
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Litoměřice, obec Litoměřice,
vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice.
2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Ohlášení ze dne 15.12.2009
příslušný s uvedenou nemovitostí hospodařit ve smyslu § 11 zákona č. 219/2000 Sb.
Čl. II.
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí v katastrálním území Litoměřice parcelu č.
4858/2 o výměře 571 m2, ostatní plocha, silnice, který byla geometrickým plánem č. 3641244/2009 ze dne 3.10.2009 vypracovaným geodetickou kanceláří Jan Neubauer, Dlouhá
187/33, 412 01 Litoměřice, oddělena z parc. č. 4858/2 o výměře 895 m2, ostatní plocha, silnice,
uvedené v Čl. I odst. 1 této smlouvy, nabyvateli. Shora uvedený geometrický plán je nedílnou
součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 2.

2. Nemovitost se převádí v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 8 k usnesení č. 21/21Z/2011
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 Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
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. 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.
4. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá
převodce.
5. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech.
6. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
v podobě oboustranně uzavřených vzestupně číslovaných dodatků smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují
své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je doložka ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a tvoří přílohu
č. 1.

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
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.

Příloha č. 8 k usnesení č. 21/21Z/2011
..............................................................................
Příloha č. 1: Doložka ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 2: Geometrický plán č. 3641-244/2009 ze dne 3.10.2009
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. 8 k usnesení č. 21/21Z/2011
3903/ULT/2010-ULTM
Č.j.: UZSVM/ULT/3809/2010-ULTM

Příloh a 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. 3809/2010, kterou se převádí

Pozemek
• parcela číslo 4858/2 o výměře 571 m2, ostatní plocha, silnice,
který byl geometrickým plánem č. 3641-244/2009 ze dne 3.10.2009 vypracovaným geodetickou
kanceláří Jan Neubauer, Dlouhá 187/33, 412 01 Litoměřice, oddělen z pozemku parc. č. 4858/2 o
výměře 895 m2, ostatní plocha, silnice, který je zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro katastrální
území Litoměřice a 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. 9 k usnesení č. 22/21Z/2011
1625/ULT/2010-ULTM
Č.j.: UZSVM/ULT/1588/2010-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 ve znění účinném od
1.11.2010
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. 1588/2010
Čl. I.
1.

Česká republika je vlastníkem této nemovitosti:
Pozemek
•

parcela číslo 2490/1, 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 23.8.2004
s uvedenou nemovitostí příslušný hospodařit ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.
Čl. II.

Příloha č. 9 k usnesení č. 22/21Z/2011
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 zák. 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.
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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
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. 9 k usnesení č. 22/21Z/2011
1625/ULT/2010-ULTM
Č.j.: UZSVM/ULT/1588/2010-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. 1588/2010, kterou se převádí
Pozemek
•

parcela číslo 2490/1, 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 č. 1588/2010 byla schválena usnesením
č. ………………….… ze zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

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

Příloha č. 10 k usnesení č. 23/21Z/2011

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 ve znění účinném od
1.11.2010
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. 2946/2010

Čl. I.
1.

Česká republika je vlastníkem těchto nemovitostí:
Pozemky
 pozemková parcela číslo 886/4, ostatní plocha, silnice
 pozemková parcela číslo 886/6, ostatní plocha, silnice
 pozemková parcela číslo 886/7, ostatní plocha, silnice
 pozemková parcela číslo 886/9, ostatní plocha, silnice
 pozemková parcela číslo 912/4, ostatní plocha, silnice
 pozemková parcela číslo 912/11, ostatní plocha, silnice
zapsaných na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Počeplice, obec Štětí, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm
Litoměřice.

2.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě bodu 14. čl. CXVII zákona č.
320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
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okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, s uvedenými nemovitostmi příslušný
hospodařit ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.

Čl. II.
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nemovitosti uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy
nabyvateli.
2. Nemovitosti se převádějí 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,
tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.
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 pěti stejnopisech.
7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
v podobě oboustranně uzavřených vzestupně číslovaných dodatků smlouvy.
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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
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.
……………………………

Příloha 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
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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. 2946/2010, kterou se převádějí
Pozemky
 pozemková parcela číslo 886/4, ostatní plocha, silnice
 pozemková parcela číslo 886/6, ostatní plocha, silnice
 pozemková parcela číslo 886/7, ostatní plocha, silnice
 pozemková parcela číslo 886/9, ostatní plocha, silnice
 pozemková parcela číslo 912/4, ostatní plocha, silnice
 pozemková parcela číslo 912/11, ostatní plocha, silnice
zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Počeplice, obec Štětí, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm 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. 11 k usnesení č. 39/21Z/2011

Krajský úřad
Číslo věřitele:
Číslo dlužníka:

……/2011

SMLOUVA O PŮJČCE
uzavřená podle ust. § 657 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
: Janou Vaňhovou, hejtmankou kraje
: 70892156
: CZ70892156
: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
882733379/0800
zástupce pro věcná jednání: Ing. Klára Laňková, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a
volného času odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje
(dále jen ,,věřitel“)
a
název dlužníka
zastoupená:
sídlo:
IČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Kontakt (tel., e-mail):
(dále jen ,,dlužník“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

smlouvu o půjčce
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I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek věřitele poskytnout dlužníkovi půjčku ve výši ……
Kč, kterou dlužník přijímá za dále uvedených podmínek.
2. Půjčka se sjednává jako bezúročná.
II.
Účelovost půjčky
Půjčka dle článku I. této smlouvy je poskytnuta za účelem zabezpečení ………………..,
z toho částka ….. je určena na ostatní neinvestiční výdaje a částka ….. je určena na ostatní
osobní náklady.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Věřitel se zavazuje poskytnout půjčku uvedenou v čl. I této smlouvy nejpozději do 10 dnů
od podpisu této smlouvy převodem na účet dlužníka uvedený v záhlaví této smlouvy.
2. Dlužník zodpovídá za hospodárné a efektivní využití poskytnutých finančních prostředků
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s:
a. vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 55/2005 Sb., o
podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
pro žáky, ve znění pozdějších předpisů,
b. vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 107/2005 Sb., o
školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
c. vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
d. platnými metodickými pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
k organizaci soutěží a přehlídek žáků škol a školských zařízení vyhlášených a
financovaných tímto ministerstvem,
e. platnými pravidly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o hospodaření
s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich
vyúčtování,
f. organizačními řády a propozicemi jednotlivých soutěží,
g. zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
h. zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
i. zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
j. dalšími právními předpisy souvisejícími se zajištěním soutěží,
k. podmínkami zajištění realizace soutěží dle Přílohy č. 1 této smlouvy.
3. Dlužník umožní věřiteli pravidelnou kontrolu, zda jsou finanční prostředky z poskytnuté
půjčky využívány hospodárně a efektivně v souladu s účelem a za podmínek, za kterých
byly poskytnuty. K tomu předloží příslušné podklady a poskytne veškeré informace.
4. Dlužník se zavazuje vrátit veškeré finanční prostředky z poskytnuté půjčky do 10 dnů po
obdržení finančních prostředků na financování soutěží a přehlídek od Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy (státní dotace), nejpozději však do 31.10.2011, a to
převodem na účet věřitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
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5. Ocitne-li se dlužník v prodlení s vrácením půjčky, je povinen uhradit věřiteli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z nevrácených finančních prostředků za každý, byť i započatý den
prodlení.
6. V případě použití finančních prostředků z půjčky v rozporu s účelem, pro který byly
poskytnuty, a dalšími podmínkami dle této smlouvy, je věřitel oprávněn od této smlouvy
odstoupit. V takovém případě je dlužník povinen věřiteli vrátit vše, co podle této smlouvy
obdržel, a to nejpozději do 7 dnů od doručení písemného dostoupení od smlouvy
dlužníkovi. Za každé porušení účelovosti poskytnutí půjčky a povinností dle Čl. III. odst.
2,3 této smlouvy je povinen dlužník uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč
(slovy jeden tisíc korun českých).

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a
tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží dlužník
a jedno vyhotovení obdrží věřitel.
5. Věřitel tímto potvrzuje, že o uzavření smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č……. ze dne……
6. Dlužník tímto potvrzuje, že k uzavření smlouvy byl dán předchozí písemný souhlas
zřizovatele.
7. Věřitel i dlužník 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 ……………

V …………………... dne

………………..
(dlužník)

Ústecký kraj
(věřitel)
………………………………..
Jana Vaňhová
hejtmanka

…………………………….
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Příloha č. 1
Podmínky zajištění realizace okresních a nižších
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
–

–

–
–

–
–
–
–

–
–
–

–

kol

soutěží

vyhlášených

připravit rozpočet nákladů na soutěže na kalendářní rok 2011, rozpracovat podle
položek (nájem, materiál, ceny soutěžícím, jízdné stravné, služby, ostatní osobní
náklady atd.),
po dohodě s předmětovými komisemi jednotlivých soutěží nalézt organizátory (školy,
školská zařízení) nebo vlastními silami soutěž zorganizovat, zpracovat podrobné
pokyny a propozice soutěží,
určit termíny konání jednotlivých okresních kol – nutné koordinovat za celý okres, aby
se termíny nepřekrývaly,
informovat všechny základní a střední školy o termínech, rozeslat propozice
s upřesňujícími informacemi, zadání soutěžních úkolů, přípravné texty a jiné
materiály,
přijímat a zpracovávat výsledkové listiny školních kol, koordinovat počty postupujících
do kol okresních, informovat účastníky soutěží písemnými pozvánkami,
zajistit ceny pro vítěze, občerstvení pro účastníky, potřebný materiál, kopírovat
zadání úloh,
zpracovat dohody o provedení práce pro porotu,
v den konání soutěže proplatit jízdné soutěžícím, kteří si je nárokují a vše
zdokumentovat na předepsaném formuláři, připravit a zajistit podpisy prezenčních
listin soutěžícím i poroty, protokolu o předání věcných odměn,
kontrolovat, zda všechny soutěže probíhají regulérně podle organizačních řádů
s dodržením bezpečnosti,
po soutěži vyhotovit výsledkovou listinu, krátké zhodnocení akce a dva souhrnné
formuláře k ekonomické stránce soutěže a vše zaslat krajskému úřadu,
účetnictví k soutěžím musí být vedeno odděleně od ostatní účetní evidence, všechny
doklady musí být řádně označeny a formuláře (celkem 8 různých ke každé soutěži)
pět let archivovány,
zpracovat statistiku soutěží – sledovat počty účastníku ve školních i okresních kolech,
přijímat a zpracovávat připomínky pedagogů.
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