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 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 22. 12. 2010 od 10:15 hodin do 15:25 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/20Z/2010
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1. Tomáš Zíka (KSČM) – předseda komise
2. Petr Husák (ČSSD)
3. Jindřich Stádník (ODS)
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/20Z/2010
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního
období 2008 - 2012:
1.

Mgr. Tomáše Kříže (ČSSD)

2.

Ing. Jiřího Šulce (ODS)

(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/20Z/2010
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 20. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 51 – 0 – 1)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 4/20Z/2010
Tisková oprava přílohy usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.6/19Z/2010 ze dne 15. 11. 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
opravu přílohy č. 1 usnesení č. 6/19Z/2010 ze dne 15. 11. 2010 takto:
Obec Kunratice – uvedená částka ve výši 195.000,-- Kč se opraví na částku 119.500,-- Kč
Obec Kytlice – uvedená částka ve výši 195.500,-- Kč se opraví na částku 119.500,-- Kč
Obec Veselé – uvedená částka ve výši 195.000,-- Kč se opraví na částku 122.583,62,-- Kč
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/20Z/2010
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 39/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 49/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 57/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 58/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 63/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 66/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 67/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 29/13Z/2010 B Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým
krajem
9. Usnesení č. 49/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 63/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 64/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 66/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 68/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 70/13Z/2010 D-02 Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 21/14Z/2010 B Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým
krajem
16. Usnesení č. 28/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 29/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 33/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 34/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 36/14Z/2010 C Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 37/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 43/14Z/2010 C Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 45/14Z/2010 C Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 50/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 51/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 53/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
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27. Usnesení č. 43/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 44/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 46/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 47/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 51/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 54/15Z/2010 C Nakládání s majetkem
33. Usnesení č. 56/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 59/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
35. Usnesení č. 60/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 61/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 63/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 64/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 65/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 66/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
41. Usnesení č. 67/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 68/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
43. Usnesení č. 69/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
44. Usnesení č. 70/15Z/2010 C Nakládání s majetkem
45. Usnesení č. 71/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
46. Usnesení č. 17/16Z/2010 C Rozdělení prvotních nákladů na povodně v Ústeckém kraji v r.
2010
47. Usnesení č. 25/16Z/2010 B Změna závazného ukazatele v usnesení Zastupitelstva ÚK č.
30/15Z/2010 ze dne 23.6. 2010 Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2010 – rozdělení dotací
48. Usnesení č. 27/16Z/2010 B Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotace
49. Usnesení č. 46/16Z/2010 C Nakládání s majetkem
50. Usnesení č. 47/16Z/2010 C Nakládání s majetkem
51. Usnesení č. 48/16Z/2010 C Nakládání s majetkem
52. Usnesení č. 49/16Z/2010 C Nakládání s majetkem
53. Usnesení č. 56/16Z/2010 C Nakládání s majetkem
54. Usnesení č. 72/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
55. Usnesení č. 78/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
56. Usnesení č. 84/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
57. Usnesení č. 85/16Z/2010 D Nakládání s majetkem
58. Usnesení č. 86/16Z/2010 D Nakládání s majetkem
59. Usnesení č. 7/17Z/2010 C Rozdělení prvotních nákladů na povodně v Ústeckém kraji v r.
2010 – II. část
60. Usnesení č. 11/18Z/2010 C Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
61. Usnesení č. 16/18Z/2010 B Záměr uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj
62. Usnesení č. 27/18Z/2010 B Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 723/KP/2010 o poskytnutí
neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2010 uzavřené dne 21.5.2010
63. Usnesení č. 31/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 44/25Z/2008 C Nakládání s majetkem na 30.11.2011
2. Usnesení č. 50/7Z/2009 B Nakládání s majetkem na 31.12.2010
3. Usnesení č. 73/7Z/2009 B Nakládání s majetkem na 30.11.2011
4. Usnesení č. 61/12Z/2010 B Nakládání s majetkem na 31.10.2011
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5. Usnesení č. 76/15Z/2010 B Nakládání s majetkem na 31.03.2011
(Hlasování: 52 – 0 – 0)
návrh byl přijat
Usnesení č. 6/20Z/2010
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 30. 9. 2010 do 24. 11. 2010.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/20Z/2010
Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu ÚK
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/20Z/2010
Petice občanů a zaměstnanců nemocnice Děčín
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
bere na vědomí
informaci o problematice zdravotnictví nemocnice Děčín.
(Hlasování 37 – 0 – 5) návrh byl přijat
Usnesení č. 9/20Z/2010
Poskytnutí finančního daru VEST ERGÉ s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 36, písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích o uzavření darovací smlouvy s VEST
ERGÉ s.r.o., Masarykova 1243/6, 400 01 Ústí nad Labem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
(Hlasování: 30 – 0 – 12 ) návrh byl přijat
Usnesení č. 10/20Z/2010
Poskytnutí finančního daru SK Chomutov S-R-O s.r.o
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 36, písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích o uzavření darovací smlouvy s SK
Chomutov S-R-O s.r.o., Březenecká 4689,
430 04 Chomutov dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení
(Hlasování: 29 – 6 – 5)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/20Z/2010
Poskytnutí finančního daru JUDr. Janu Fafejtovi
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 36, písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích o uzavření darovací smlouvy s JUDr.
Janem Fafejtou, Maková 2805/8, 400 11 Ústí nad Labem dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení
(Hlasování: 32 – 0 – 10)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/20Z/2010
Poskytnutí daru Sportklubu 2000
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 36, písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích o uzavření darovací smlouvy se
společností Sport Club 2000, Nerudova 65, 430 01 Chomutov dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení
(Hlasování: 31 – 0 – 11)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/20Z/2010
Volba přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) v o l í
do funkce přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem tuto kandidátku:
Ludmila Vokounová, nar. 26. 3. 1940, bytem Děčín I., Karla Čapka 1215/5.
B)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí
nad Labem o volbě přísedící dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 14. 1. 2011

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/20Z/2010
Výzva poslancům a senátorům ke změnám volebních zákonů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace ve věci podaných návrhů na neplatnost voleb, neplatnost hlasování a neplatnost
volby kandidáta dle § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů, v souvislost s volbami do zastupitelstev měst a obcí, konaných ve dnech 15. a 16.
října 2010 dle předloženého materiálu.
B) schvaluje
výzvu poslancům a senátorům Parlamentu České republiky ke změnám volebních zákonů dle
upravené přílohy č. 5 tohoto usnesení.
(Hlasování: 47 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/20Z/2010
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2011
5

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
1. rozpočet Ústeckého kraje na rok 2011 v objemu:
v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:

12 631 820

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

3 911 050
272 428
30 000
8 418 342

Výdaje celkem, z toho:

12 771 883

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

10 083 659
2 688 224

Saldo: příjmy - výdaje

-140 063

Financování celkem, z toho:

140 063

Investiční úvěr
Úvěrová linka pro oblast školství
Klubový úvěr (úvěrový rámec)
Splátka jistiny úvěru
Splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství
Splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)

301 706
6 181
1 533 700
- 140 000
- 13 819
- 1 547 705

dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
2.

příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2011:
a) Fond rozvoje Ústeckého kraje
b) Fond hejtmanky Ústeckého kraje
c) Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

B)

396 868 tis. Kč
50 000 tis. Kč
1 000 tis. Kč

stanovuje
závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok
2011:
příjemce
Asociace krajů ČR
IČ: 709 331 46
Regionální rada
regionu soudržnosti
Severozápad
IČ: 750 821 36
Klub českých turistů
IČ: 005 056 09

účel
členský příspěvek

objem
transferu
v tis. Kč
1 200

neinvestiční dotace na činnost – 7 628 tis. Kč
investiční dotace na činnost – 656 tis. Kč
neinvestiční dotace na spolufinancování
projektů ROP – 400 tis. Kč
investiční dotace na spolufinancování
projektů ROP – 15 500 tis. Kč
udržování a obnova značení turistických tras,
cyklotras a hipotras
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24 184

800

Krušnohorská bílá
stopa o.s.
IČ: 226 879 47
České Švýcarsko
o.p.s.
IČ: 254 369 11
Destinační agentura
Krušné hory o.p.s.
IČ: 287 342 20
C)

údržba a obnova lyžařských běžeckých stop v
Krušných horách

1 000
1 000

dotace na činnost v regionu na rozvoj
cestovního ruchu Ústeckého kraje
1 000

bere na vědomí
1. objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2011 účelově určených na spolufinancování
programů nebo projektů Evropské unie ve výši 373 868 tis. Kč,
2. transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí
přímých nákladů na vzdělávání v roce 2011 ve výši 3 864 934 tis. Kč dle přílohy č. 7
tohoto usnesení.

(Hlasování: 51 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/20Z/2010
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na rok
2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

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

B)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Ústeckým krajem a Regionální radou regionu
soudržnosti Severozápad, se sídlem Mírové náměstí 3097, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
75082136 dle předloženého materiálu

(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/20Z/2010
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
v souladu s § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1805/09/LCD dle přílohy č. 8
tohoto usnesení,
B) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č.
1805/09/LCD dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2010
(Hlasování: 49 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/20Z/2010
Odkup akcií RRA ÚK a.s.
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r e v o k u j e
usnesení č.21/15Z/2010 ze dne 23. 6. 2010
B) stanoví
v souladu s § 36 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, zvýšení majetkové účasti Ústeckého kraje ve společnosti Regionální rozvojová
agentura Ústeckého kraje a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400
02, IČ 60279524, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 557, o 5 kusů akcií této společnosti, a to formou nákupu od
Statutárního města Chomutov;
C) ukládá
ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmanky, zabezpečení nákupu akcií společnosti
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. v počtu 5 kusů, za cenu v maximální výši
20 500,-- Kč za jednu akcii,
Termín: 30. 6. 2011
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/20Z/2010
Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů
zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru pro rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
stanovuje
výši náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
v souladu s ustanovením § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a to
pro rok 2011 paušální částkou ve výši:
200,- Kč (dvěstěkorunčeských) za jednu hodinu, maximálně však ve výši 1 800,- Kč
(jedentisícosmsetkorunčeských) za jeden den
Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě stanoví hejtmanka, zástupce
hejtmanky nebo jí pověřený vedoucí odboru kancelář hejtmana a zástupce ředitele krajského
úřadu s tím, že do rozsahu potřebné doby se kromě doby jednání zastupitelstva, rady,
výboru, komise, politického klubu nebo akce na kterou byl delegován zastupitelstvem,
radou nebo hejtmankou, zástupcem hejtmanky, případně jí pověřeným vedoucím odboru
kancelář hejtmana a zástupcem ředitele krajského úřadu, zahrnuje i doba potřebná k cestě na
jednání a z jednání.
Náhrada je vyplácena na základě podkladů předložených členem zastupitelstva a podléhá
dani z příjmů.
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/20Z/2010
Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2011“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
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o vyhlášení dotačního programu Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2011 v souladu
s přílohou č. 9 tohoto usnesení.
B)

schvaluje
pro dotační program uvedený v bodě A) tohoto usnesení výjimku ze Zásad pro poskytování
účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje ve znění:
a) Článek IV., bod 1b), první odstavec:
Žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, který je občanským sdružením,
humanitární organizací či jinou právnickou nebo fyzickou osobou působící na území
kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin,
požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit,
prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí s výjimkou právnických
osob, jejichž zřizovatelem je Česká republika a Ústecký kraj a který splňuje kritéria
vhodnosti.
b) Článek VIII, bod 7):
Maximální výše dotace je 90% z celkových nákladů projektu.

C)

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
1. zajistit zveřejnění dotačního programu Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2011 v
souladu se Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.
Termín: 5. 1. 2011
2. předložit Komisi zdravotní Rady Ústeckého kraje vyhodnocení žádostí o dotaci v programu
Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2011 včetně návrhu na dotace jednotlivým
žadatelům.
Termín: 31. 3. 2011

(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/20Z/2010
Návrh zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji v roce 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní
péče, který je přílohou č. 10 tohoto usnesení,
2. výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje:
a)
b)

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

B) rozhoduje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
v platném znění, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní
pohotovostní péče na území Ústeckého kraje od 1. 1. 2011 níže uvedeným obcím:
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Město Rumburk
Sídlo: Tř. 9. května 1366, 40801 Rumburk
IČ: 00261602
ve výši 620 000 Kč
Město Varnsdorf
Sídlo: Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf
IČ: 00261718
ve výši 475 000 Kč
Statutární město Děčín
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 40538 Děčín IV
IČ: 00261238
ve výši 1 230 000 Kč
Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo: Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
ve výši 935 000 Kč
Město Litoměřice
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice
IČ: 00263958
ve výši 1 230 000 Kč
Město Roudnice nad Labem
Sídlo: Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
ve výši 1 145 000 Kč
Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 41831 Bílina
IČ: 00266230
ve výši 620 000 Kč
Statutární město Most
Sídlo: Radniční 1/2, 43401 Most
IČ: 00266094
ve výši 935 000 Kč
Město Litvínov
Sídlo: Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov
IČ: 00266027
ve výši 620 000 Kč
Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 44023 Louny
IČ: 00265209
ve výši 1 525 000 Kč
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Město Žatec
Sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec
IČ: 00265781
ve výši 1 525 000 Kč
Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
IČ: 00261891
ve výši 1 230 000 Kč
Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň
IČ: 00261912
ve výši 1 145 000 Kč
za předpokladu, že příjemce dotace uzavře s Ústeckým krajem smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2011 v souladu
s principy zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji od 1. 1. 2010
a za podmínky, že bude Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen rozpočet Ústeckého
kraje pro rok 2011 v dané výši pro oblast zabezpečení ambulantní pohotovostní péče
C) si vyhrazuje
na základě § 37 zákona o krajích rozhodování o uzavírání smluv o zajištění služby obecného
hospodářského zájmu (závazku veřejné služby) v podobě zabezpečení ambulantní
pohotovostní péče v odbornostech praktický lékař pro děti a dorost a praktický lékař
pro dospělé pro oblast Teplicka v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
D) rozhoduje
o uzavření smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení ambulantní
pohotovostní péče se zdravotnickým zařízením MUDr. Hany Pácaltové, IČ: 62787934, která je
přílohou č. 11 tohoto usnesení
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/20Z/2010
Fond hejtmanky Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. zprávu hejtmanky ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace
z Fondu hejtmanky ÚK č. 1372/2009 na projekt s názvem „Areál plážových sportů Ústí nad
Labem“ (příjemce: ESTUARIO, o.s.), kterým se prodlužuje termín realizace projektu.
2. zprávu hejtmanky ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
z Fondu hejtmanky ÚK č. 1002/2010 na projekt s názvem „Klínovecký karneval na sněhu“
(příjemce: Sport Club 2000 o.s.), kterým se prodlužuje termín realizace projektu.
B) revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/14Z/2010/A ze dne 5. 5. 2010, a to jeho část č.
23:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání rozhodlo:
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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: Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
IČ: 556203
sídlo: U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice
výše dotace: 689 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 87,22%
název projektu (akce): Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením
C) rozhodlo
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: Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
IČ: 556203
sídlo: U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice
výše dotace: 689 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 87,22%
název projektu (akce): Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/20Z/2010
Dotační program OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost 2. výzva oblast podpory 3.2 - návrh
poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených ve 2.výzvě globálního
grantu v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 12 tohoto
usnesení
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudouvi, náměstkovi a zástupci hejtmanky Ústeckého kraje, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k zajištění realizace části A) tohoto usnesení
Termín: 30. 6. 2011

(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/20Z/2010
Program na podporu začínajících včelařů na rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
„Program na podporu začínajících včelařů na rok 2011“ dle přílohy č. 13 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Taťáně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zajistit vyhlášení
„Programu na podporu začínajících včelařů na rok 2011“ v souladu se „Zásadami pro
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poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje“, schválenými
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.14/16Z/2010 ze dne 1.9.2010.
Termín: 31. 1. 2011
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/20Z/2010
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
podle § 36 odst. 1 písm.c) a d) a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ uzavření dodatků ke smlouvám již
přiznaných dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje takto:
1. Ke smlouvě č. 65/2010, uzavřené se společností MILEŠOVKA, obecně prospěšnou
společností, IČ: 25027336 dodatek č. 1 – podle přílohy č. 14 tohoto usnesení
2. Ke smlouvě č. 1364/2009, uzavřené s obcí Blatno, IČ: 00264768 dodatek č. 1 - podle
přílohy č. 15 tohoto usnesení.
Ke smlouvě č. 829/2010, uzavřené s městem Úštěk, IČ: 00264571 dodatek č. 2 - podle
přílohy č. 16 tohoto usnesení.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/20Z/2010
Schválení Programu pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce
2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
„Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2011“,
dle přílohy č. 17 tohoto usnesení.
B) u k l á d á
Ing. Taťáně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zajistit vyhlášení
schváleného „Programu pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého
kraje v roce 2011“ v souladu se „Zásadami pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje“, schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č.14/16Z/2010 ze dne 1.9.2010.
Termín: 31. 12. 2010
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/20Z/2010
Projednání žádosti Podřipského zájmového sdružení nájemců honiteb o změnu smlouvy k
poskytnutí neinvestiční dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o zamítnutí žádosti Podřipského zájmového sdružení nájemců honiteb o uzavření dodatku ke
smlouvě č. 1167/2010 uzavřené mezi Ústeckým krajem a tímto subjektem za účelem
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poskytnutí podpory z Programu pro podporu obnovu krajiny a biodiverzity na území
Ústeckého kraje pro rok 2010 na projekt „Reintrodukce králíka divokého v oblasti jeho
předchozího rozšíření - I. etapa zajištění rozmnožovacích chovů“.
B) ukládá
Ing. Taťáně Krydlové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zajistit administraci
odstoupení od smlouvy č. 1167/2010.
Termín: 31. 1. 2011
(Hlasování: 44 – 2 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/20Z/2010
SPZ Triangle – smlouvy o vstupu investora Panattoni
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
obsah smlouvy o nájmu nemovitostí dle předloženého materiálu, a to včetně práv a povinností
ze smlouvy vyplývajících,
B) rozhoduje
o převodu těchto nemovitostí:
na základě geometrického plánu č. 134-479/2010 vyhotoveného společností MESS Geo, s.r.o.
byl z pozemků parc. č. 554/1 [151 247 m2] a stavebního pozemku č. 74 [38 m2] vedených
Katastrálním úřadem Ústeckého kraje, katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro katastrální
území Tatinná, okres Louny, obec Bitozeves oddělen nový pozemek parc. č. 554/24 o výměře 26
621 m2,
za účelem jeho převodu společnosti Panattoni Czech Republic Services s.r.o., a to za podmínek
uvedených ve Smlouvě o nájmu nemovitostí a Smlouvě o koupi pozemků dle bodu 1. a 2. části
C) tohoto usnesení
C) schvaluje
1. v rozsahu kompetencí vyhrazených zastupitelstvu kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obsah smlouvy o nájmu nemovitostí
dle předloženého materiálu, a to včetně práv a povinností ze smlouvy vyplývajících,
2. obsah Smlouvy o koupi pozemků dle předloženého materiálu, a to včetně práv a povinností
ze smlouvy vyplývajících.
D) rozhoduje
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písmeno a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí dle
předloženého materiálu se společností Panattoni Czech Republic Services s.r.o.
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/20Z/2010
SPZ Triangle – smlouvy o vstupu investora Gestap
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
za podmínky, že ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, jako správce programu uvedeného v
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu Ministerstva
financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014 (Rozhodnutí), bude vydán
souhlas s prodejní cenou uvedenou v předmětných smlouvách a nebude vydáno vyjádření
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doporučující provedení změn či doplnění textu návrhů předmětných smluv, nebo obsahující
sdělení, že návrhy smluv nejsou v souladu s Rozhodnutím,
A) bere na vědomí
obsah smlouvy o nájmu nemovitostí dle předloženého materiálu, a to včetně práv a povinností
ze smlouvy vyplývajících,
B) rozhoduje
o převodu těchto nemovitostí:
1. p.p.č. 337/15 o výměře 337 m2 vedená Katastrálním úřadem Ústeckého kraje, katastrální
pracoviště Žatec, pro katastrální území Minice, okres Louny, obec Velemyšleves, na LV 111
2. na základě geometrického plánu č. 154-479/2010 vyhotoveného společností MESS Geo, s.r.o.
byl z pozemku parc. č. 337/14 [164 571 m2] vedeného Katastrálním úřadem Ústeckého kraje,
katastrální pracoviště Žatec, pro katastrální území Minice, okres Louny, obec Velemyšleves
oddělen nový pozemek parc. č. 337/72 o výměře 88 256 m2,
za účelem jejich převodu společnosti MEDIOLOPE, s.r.o., a to za podmínek uvedených ve
Smlouvě o budoucí koupi pozemků a Smlouvě o koupi pozemků dle bodu 1. a 2. části C)
tohoto usnesení
C) schvaluje
1. obsah Smlouvy o budoucí koupi pozemků dle předloženého materiálu, a to včetně práv a
povinností ze smlouvy vyplývajících,
2. obsah Smlouvy o koupi pozemků dle předloženého materiálu, a to včetně práv a povinností ze
smlouvy vyplývajících.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/20Z/2010
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2011 – schválení a vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje a vyhlašuje
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2011, dle přílohy č. 18 tohoto usnesení.
B) ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle
části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2011
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/20Z/2010
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji na rok 2011 – schválení a vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje a vyhlašuje
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji na rok 2011, dle přílohy č. 19 tohoto usnesení.
B) ukládá
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Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle
části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2011
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/20Z/2010
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011 – schválení a
vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)schvaluje a vyhlašuje
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011 dle příloh č.
20 - 22 tohoto usnesení.
B) ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2011
(Hlasování:46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/20Z/2010
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2011 – schválení a vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
pro Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní
krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011 v souladu s ustanovením čl. XVI odst. 2) výjimky ze
Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
spočívající v tom, že:
- v čl. VIII odst. 6 se mění minimální výše poskytované dotace z 50.000,- Kč na 30.000,- Kč
- čl. VIII odst. 13, 14 se mění tak, že rekonstrukce a opravy nemovitostí jsou uznatelným
nákladem
- z důvodů zvláštního zřetele hodných ve veřejném zájmu nebude uplatněn čl. VI. odst. 5 a
lze vyzvat k odstranění nedostatků předložené žádosti.
B)

schvaluje
a vyhlašuje Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011 dle přílohy č. 23 tohoto usnesení.

C) ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 7. 1. 2011
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 34/20Z/2010
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1375/KP/2010 ze dne 10. 8. 2010 v rámci Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
návrh dodatku dle přílohy č. 24 tohoto usnesení
B) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č. 1375/KP/2010.
Termín: 15. 2. 2011
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 35/20Z/2010
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 726/KP/2010 ze dne 21. 5. 2010 v rámci Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
návrh dodatku dle přílohy č. 25 tohoto usnesení
B) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č. 726/KP/2010.
Termín: 15. 2. 2011
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 36/20Z/2010
Schválení změny v členění uznaných nákladů institucionální výzkumné činnosti v roce 2010 v
příloze Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje
výzkumné organizace č.j. 1/KP/2010, JID: 191/2010/KUUK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
změnu Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje
výzkumné organizace č.j. 1/KP/2010, JID: 191/2010/KUUK, ze dne 4. 1. 2010 v části
přílohy č. 1 - Uznané náklady institucionální výzkumné činnosti v roce 2010 takto:
- osobní náklady nebo výdaje na výzkumné zaměstnance, techniky a další pomocný
personál příjemce, včetně zaměstnanců dělnických profesí, podílející se na řešení projektu
se zvyšují
z celkem 4,450 tis. Kč na 4,600 tis. Kč,
z toho hrazeno z institucionální podpory
z 4,350 tis. Kč na 4,400 tis. Kč,
- cestovní náhrady v přímé souvislosti s řešením se snižují
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z celkem 200 tis. Kč na 50 tis. Kč,
z toho hrazeno z institucionální podpory
z 100 tis. Kč na 50 tis. Kč.
B) ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit veškeré kroky vyplývající z bodu
A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2010
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 37/20Z/2010
Dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2011“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o vyhlášení dotačního programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu
rodiny 2011 v souladu s přílohou č. 26 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
1. zajistit zveřejnění dotačního programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na
podporu rodiny 2010 v souladu se Zásadami pro poskytování finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje.
Termín: 5. 1. 2011
2. předložit Komisi sociální Rady Ústeckého kraje vyhodnocení žádostí o dotaci v programu
Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2011 včetně návrhu na
dotace jednotlivým žadatelům.
Termín: 31. 3. 2011

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 38/20Z/2010
Program prevence kriminality v Ústeckém kraji 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o vyhlášení dotačního programu „Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2011“ v souladu
s přílohou č. 27 tohoto usnesení
B) schvaluje
pro dotační program uvedený v bodě A) tohoto usnesení výjimku ze Zásad pro poskytování
účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje ve znění:
a) Článek VIII, bod 6):
Minimální výše dotace činí 10 000 Kč
b) Článek VIII, bod 7):
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Maximální výše dotace je 90 % z celkových nákladů projektu.
C)

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zajistit realizaci bodu
A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2011

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 39/20Z/2010
Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
v souladu s ust. § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o sloučení:
1. příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Národního odboje 17, příspěvková
organizace
Sídlo: Ústí nad Labem, Národního odboje 17, PSČ 400 03
IČ: 44 555 121
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí
nad Labem, příspěvková organizace
Sídlo: Ústí nad Labem, Pařížská 15, PSČ 400 01
IČ: 44 556 969
a to dnem 1. září 2011.
Majetek, práva a závazky Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Národního odboje 17,
příspěvková organizace přecházejí na přejímací Obchodní akademii a jazykovou školu
s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Název
právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení:
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace.
2. příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Speciální základní škola a Praktická škola, Trmice, Fügnerova 22,
příspěvková organizace
Sídlo: Trmice, Fügnerova 22, PSČ 400 04
IČ: 44 555 466
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední škola, Trmice, příspěvková organizace
Sídlo: Trmice, Václavské náměstí 10, PSČ 400 04
IČ: 00 082 627
a to dnem 1. září 2011.
Majetek, práva a závazky Speciální základní školy a Praktické školy, Trmice, Fügnerova
22, příspěvková organizace přecházejí na přejímací Střední školu, Trmice, příspěvková
organizace. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po
sloučení: Střední škola a Základní škola, Trmice, příspěvková organizace.
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3. příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400, příspěvková organizace
Sídlo: Meziboří, nám. 8. května 400, PSČ 435 13
IČ: 18 384 897
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední škola technická, Most – Velebudice, Dělnická 21, příspěvková
organizace
Sídlo: Most – Velebudice, Dělnická 21, PSČ 434 80
IČ: 00 125 423
a to dnem 1. července 2011.
Majetek, práva a závazky Střední odborné školy, Meziboří, nám. 8. května 400,
příspěvková organizace přecházejí na přejímací Střední školu technickou, Most –
Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace. Název právnické osoby vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Střední škola technická, Most –
Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace.
B)

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

(Hlasování: 46 – 2 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 40/20Z/2010
Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o poskytnutí dotace dle ust. § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů z rozpočtu Ústeckého kraje:
1. Obci Braňany ve výši 34 500,- Kč pro:
Základní školu a Mateřskou školu Braňany, IČ: 70 921 768, ve výši 34 500,- Kč
2. Městu Litoměřice ve výši 22 500,- Kč pro:
Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, IČ: 46 773 428, ve výši 22 500,- Kč
3. Obci Libouchec ve výši 27 000,- Kč pro:
Základní školu a Mateřskou školu Libouchec, příspěvkovou organizaci, IČ:
70 942 927, ve výši 27 000,- Kč
4. Biskupství litoměřickému, Litoměřice ve výši 21 000,- Kč pro:
Biskupské gymnázium a Základní školu Bohosudov, IČ: 70 901 619, ve výši 21 000,Kč
5. Městu Klášterec nad Ohří ve výši 16 000,- Kč pro:
Základní školu, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov, IČ: 46 787 488, ve
výši 16 000,- Kč
6. Střední odborná škola InterDACT s.r.o., Most, Pionýrů 2806, IČ: 25024566, ve výši
11 500,- Kč
v rámci programu „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj“ - PAŽIT.
B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
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Termín: 31. 12. 2010
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 41/20Z/2010
Projekt „Připravte se u nás“ - poskytnutí finančního příspěvku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
o poskytnutí finančního příspěvku dle ust. § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů z rozpočtu Ústeckého kraje Městu
Česká Kamenice, ve výši 80 000,- Kč pro Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského
288, příspěvkovou organizaci, IČ: 72067004, na realizaci projektu „Připravte se u nás“.

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2010

(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 42/20Z/2010
Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji "Příspěvek na dojíždění" - schválení
příspěvku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
dle ust. § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů z rozpočtu Ústeckého kraje o uzavření smluv o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace k realizaci motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji
„Příspěvek na dojíždění 2010 s žadateli dle přílohy č. 28 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2010

(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 43/20Z/2010
Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
dle ust. § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přidělení finančních
prostředků právnické osobě, vykonávající činnost školy a to poskytnutím neinvestiční dotace
ve výši 17 198,-Kč ONIV a 6 987,-Kč OON na rok 2010, účelově určené na zabezpečení
krajských kol chemické olympiády pro rok 2010, pro Střední průmyslovou školu, Ústí nad
Labem, Stará 99, příspěvková organizace, IČ: 44555300, sídlo: Stará 99/3299, 400 11 Ústí nad
Labem.
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 44/20Z/2010
Dotační program: „Sport 2011“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje a vyhlašuje
a) dotační program „Sport 2011“ dle přílohy 29 tohoto usnesení
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 30 tohoto usnesení

B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení
dotačního programu „Sport 2011“ dle přílohy 29 tohoto usnesení a zveřejnění oznámení o
vyhlášení uvedeného programu na úřední desce a internetových stránkách Ústeckého kraje
Termín: 7. 1. 2011
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 45/20Z/2010
Dotační program: „Volný čas 2011“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje a vyhlašuje
a) dotační program „Volný čas 2011“ dle přílohy 31 tohoto usnesení
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 32 tohoto usnesení

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení
dotačního programu „Volný čas 2011“ dle přílohy 31 tohoto usnesení a zveřejnění oznámení
o vyhlášení uvedeného programu na úřední desce a internetových stránkách Ústeckého kraje
Termín: 7. 1. 2011

(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 46/20Z/2010
Změny závazných ukazatelů v přenesené působnosti – oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
rozpočtová opatření –
1) snížení o částku 8 921 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – ÚZ 33 155 – snížení o částku 8 921 tis. Kč – neinvestiční
transfer Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – ÚZ 33 155 – snížení o částku 8 921 tis. Kč:
 přímé náklady – soukromé školy a školská zařízení dle předloženého materiálu –
snížení o částku 8 922 tis. Kč
 rezerva – zvýšení o částku 1 tis. Kč
2) zvýšení o částku 5 102 tis. Kč
příjmy
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přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 5 102 tis. Kč – neinvestiční účelový
transfer Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
z toho:
 ÚZ 33 353 – zvýšení o částku 5 102 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 5 102 tis. Kč, z toho:
 ÚZ 33 353 – zvýšení o částku 5 102 tis. Kč, z toho:
 přímé náklady – obecní školy – zvýšení o částku 21 489 tis. Kč, dle
předloženého materiálu
 rezerva – přímé náklady – obecní školy – snížení o částku 16 643 tis. Kč
 přímé náklady – krajské školy – zvýšení o částku 9 943 tis. Kč, dle
předloženého materiálu
rezerva – přímé náklady – krajské školy – snížení o částku 9 687 tis. Kč
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 47/20Z/2010
Destinační agentura České středohoří
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o založení obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří o.p.s.,
B) schvaluje
zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří
o.p.s. dle přílohy č. 33 tohoto usnesení.
C) ukládá
Bc. Radku Vonkovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit nezbytné kroky nutné pro
založení destinační agentury České středohoří o.p.s.
Termín: 28. 2. 2011
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 48/20Z/2010
Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o navýšení přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2010 o částku 3 mil. Kč na
celkový objem přídělu ve výši 260 306 475,00 Kč
B) schvaluje
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2011 dle přílohy č.34 tohoto usnesení
(Hlasování: 43 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 49/20Z/2010
Rozvojové programy Ústeckého kraje - žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, 2005, 2008 a
2010, tj. prodloužení termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a
závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- Územní plán Račice do 30. 11. 2012
- Územní plán obce Janov do 31. 12. 2012
- Územní plán města Meziboří do 31. 12. 2011
- Územní plán obce Mašťov do 31. 12. 2011
- Územní plán Libočany do 30. 6. 2011
- Územně plánovací dokumentace Brňany do 30. 6. 2011
- Územní plán obce Klíny do 31. 12. 2011
- Územní plán obce Srbská Kamenice do 31. 12. 2012
(Hlasování: 43 – 0 – 1)

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 50/20Z/2010
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 firmě To & Mi Vdf. spol.
s r.o., IČ: 44567677, se sídlem Pražská 2951, 407 47 Varnsdorf a to:
pozemek: st.p.č. 867 o výměře 23 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: stavba bez LV,
obec Petrovice, k.ú. Petrovice u Chabařovic, zapsaný na LV č. 202 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní
cenu 27.250,-Kč 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: 0080837.
-

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: 29. 4. 2011

2.
Usnesení č. 51/20Z/2010
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) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti Severočeská
vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, a
to:
- pozemek: p.p.č. 68/3 o výměře 464 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.
stupně
obec Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín zapsané na LV č. 602 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu
185 600,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260,
Dubí u Teplic, PSČ: 417 03, IČ:00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2011

3.
Usnesení č. 52/20Z/2010
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 Bytovému družstvu
Ryjice, se sídlem Ryjice 18, PSČ: 403 31, IČ: 28733380, a to:
pozemek: p.p.č. 163 o výměře 209 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
budova: část obce Ryjice, č.p. 18, způsob využití: občanská vybavenost, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, umístěna na p.p.č. 163
pozemek: ideální 1/3 p.p.č. 166/1 o výměře 2843 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: zeleň (pozemek byl oddělen z p.p.č. 166 o výměře 4987 m2
geometrickým plánem č. 260-397/2009 ze dne 8.11.2009)
obec Ryjice, k. ú. Ryjice, zapsaných na LV č. 31 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu 2 025 934,- Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice
následné péče Ryjice, příspěvková organizace, se sídlem Ryjice 1, 403 31 Ústí nad
Labem, IČ: 72753536.

3.

o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje do podílového
spoluvlastnictví nájemců: manželé Josef Panuška a Milena Panušková (podíl 6375/39817),
manželé Roman Šrámek a Ivana Šrámková (podíl 20692/39817), manželé Vlastimil
Havlíček a Janka Havlíčková (podíl 6375/39817), manželé Stanislav Bubínek a Marie
Bubínková (podíl 6375/39817), všichni bytem Ryjice 8, PSČ: 403 31, a to:
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pozemek: p.p.č. 164 o výměře 216 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
budova: část obce Ryjice, č.p. 8, způsob využití: občanská vybavenost, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, umístěna na p.p.č. 164
pozemek: ideální 1/3 p.p.č. 166/1 o výměře 2843 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: zeleň (pozemek byl oddělen z p.p.č. 166 o výměře 4987 m2
geometrickým plánem č. 260-397/2009 ze dne 8.11.2009)
obec Ryjice, k. ú. Ryjice, zapsaných na LV č. 31 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu 2 025 934,- Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice
následné péče Ryjice, příspěvková organizace, se sídlem Ryjice 1, 403 31 Ústí nad
Labem, IČ: 72753536.
-

4. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a
to:
-

pozemek: p.p.č. 165 o výměře 220 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
budova: část obce Ryjice, č. p. 7, způsob využití: občanská vybavenost, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, umístěna na p.p.č. 165
pozemek: ideální 1/3 p.p.č. 166/1 o výměře 2843 m2, druh pozemku: ostatní

plocha, způsob využití: zeleň (pozemek byl oddělen z p.p.č. 166 o výměře 4987 m2
geometrickým plánem č. 260-397/2009 ze dne 8.11.2009)
obec Ryjice, k. ú. Ryjice, zapsaných na LV č. 31 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku (budova včetně zastavěné parcely a ideální
1/3 pozemku p.č. 166/1 v k.ú. Ryjice) dle znaleckého posudku č. 2215-007/10
a č. 2226-018/10 Mgr. Oty Zemana ze dne 19.1.2010 činí: 2 679 769,- Kč
2. Nejnižší podání: 2 679 769,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 803 900,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice
následné péče Ryjice, příspěvková organizace, se sídlem Ryjice 1, 403 31 Ústí nad
Labem, IČ: 72753536.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejichž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2.3. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2011

4.
Usnesení č. 53/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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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. Václavovi
Červenkovi, bytem Hraničářská 4703, Chomutov, PSČ: 430 01 a to:
- pozemek: p. č. 1652 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: st. p. č. 70/2 o výměře 18 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití: zbořeniště,
obec Údlice, k. ú. Údlice, zapsaných na LV č. 103 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 28.511- Kč a vyjmutí
uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní akademie,
Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, p. o.,
Černovická 2901, 430 03 Chomutov, IČ:00082520.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2011

5.
Usnesení č. 54/20Z/2010
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 Janě Šlahorové,
bytem Matěja Bela 2464/36, Trenčín 8, PSČ: 911 08, Slovenská republika a paní
Jindřišce Čechové, bytem Na Vyhlídce 375, Mšené Lázně, PSČ: 411 19 a to:
- pozemek: p. č. 285/11 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek oddělen z p. p. č. 285/1 o výměře 5505 m2 dle geometrického
plánu č. 110-108/2009 ze dne 10. 3. 2010),
obec Chlumčany, k. ú. Vlčí u Chlumčan, zapsaný na LV č. 265 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 3.128,- Kč a
vyjmutí uvedené nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí u Teplic,
PSČ: 417 03, IČ:00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2011

6.
Usnesení č. 55/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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1. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a
to:
- budova: část obce Teplice, č. p. 1241, způsob využití: bydlení, na st. p. č. 1426/1,
- pozemek: p. p. č. 1426/1 o výměře 789 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p. p. č. 1425 o výměře 336 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p. p. č. 1426/2 o výměře 135 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: stavba bez LV
- pozemek: p. p. č. 1427/1 o výměře 253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p. p. č. 1427/2 o výměře 175 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: stavba bez LV
- pozemek: p. p. č. 1427/3 o výměře 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
obec Teplice, k. ú. Teplice, zapsaných na LV č. 8417 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek
prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 6990/160/10
Miluše Doležalové ze dne 9. září 2010: 9.500.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 9.500.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 1.950.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská
majetková, Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ:
00829048.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou eAukce, a to:
-

budova: část obce Teplice, č. p. 1241, způsob využití: bydlení, na st. p. č. 1426/1,
pozemek: p. p. č. 1426/1 o výměře 789 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p. p. č. 1425 o výměře 336 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 1426/2 o výměře 135 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: stavba bez LV
pozemek: p. p. č. 1427/1 o výměře 253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob

využití: jiná plocha
- pozemek: p. p. č. 1427/2 o výměře 175 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: stavba bez LV
- pozemek: p. p. č. 1427/3 o výměře 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
obec Teplice, k. ú. Teplice, zapsaných na LV č. 8417 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek
prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
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1.

Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 6990/160/10
Miluše Doležalové ze dne 9. září 2010: 9.500.000,- Kč
2. Nejnižší prodejní cena: 9.500.000,- Kč
3. Nejnižší podání: 9.500.000,- Kč
4. Aukční jistota: 950.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská
majetková, Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ:
00829048.

7.
Usnesení č. 56/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Velemyšleves,
se sídlem: Velemyšleves čp. 100, PSČ 438 01 Žatec, IČ: 00556467, a to:
- pozemek: p.p.č. 1586/8 o výměře 501 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (p.p.č. 1586/8 vznikl z části p.p.č. 1586/3 díl „a“ o výměře 477 m2 a
části p.p.č. 1587/4 díl „b“ o výměře 24 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku
č. 206-47/2010 ze dne 7.7.2010)
- pozemek: p.p.č. 1586/9 o výměře 51 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (p.p.č. 1586/9 byl oddělen z p.p.č. 1586/3 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 206-47/2010 ze dne 7.7.2010)
- pozemek: p.p.č. 1586/10 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (p.p.č. 1586/10 byl oddělen z p.p.č. 1586/3 dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 206-47/2010 ze dne 7.7.2010)
- pozemek: p.p.č. 1650/6 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (p.p.č. 1650/6 byl oddělen z p.p.č. 1650/1 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 202-24/2010 ze dne 31.5.2010)
obec Velemyšleves, k.ú. Velemyšleves, zapsaných na LV č. 64 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 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. 6. 2011

8.
Usnesení č. 57/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Ohníč, se
sídlem Ohníč 30, PSČ 417 65, IČ: 00266540, na budoucí darování (převod) nemovitosti, a
to:
- pozemek: část p.p.č. 278/1 o výměře cca 380 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Ohníč, k.ú. Ohníč, pozemek zapsaný na LV č. 334 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice 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: 30. 6. 2011

9.
Usnesení č. 58/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Sedlec, se sídlem
Sedlec 57, 411 15 Třebívlice, IČ: 00832570, a to:
- pozemek: p.p.č. 910/3 o výměře 2710 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p.č. 910 o výměře 28009 m2 geometrickým plánem č. 14057/2010 ze dne 20.4.2010)
obec Sedlec, k. ú. Sedlec u Libochovic, zapsané na LV č. 154 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.
Termín: 31. 5. 2011

10.
Usnesení č. 59/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Jirkov, se
sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, IČ: 00261904, a to:
- pozemek: p. č. 46/3 o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 46 o výměře 1488 m2 dle geometrického plánu č.
738-27/2010 ze dne 8. 3. 2010),
- pozemek: p. č. 46/4 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 46 o výměře 1488 m2 dle geometrického plánu č.
738-27/2010 ze dne 8. 3. 2010),
obec Jirkov, k. ú. Březenec, zapsaných na LV č. 2730 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí u Teplic, PSČ: 417 03, IČ:00080837,
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B)

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

11.
Usnesení č. 60/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od státního podniku
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, a to:
- část Tvršického vodovodu nacházející se v úseku mezi šachtami č. 18 a č. 28 včetně
v k.ú. Staňkovice u Žatce a v k.ú. Tvršice (délka této části vodovodu činí 4 388 m)
k.ú. Staňkovice u Žatce a k.ú. Tvršice, nezapsané do katastru nemovitostí

B)

souhlasí
se zněním darovací smlouvy dle přílohy č. 35 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitosti od státního podniku Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
IČ: 70889988, a to:
- části Tvršického vodovodu nacházejícího se v úseku mezi šachtami č. 18 a č. 28 včetně
v k.ú. Staňkovice u Žatce a v k.ú. Tvršice (délka této části vodovodu činí 4 388 m)
k.ú. Staňkovice u Žatce a k.ú. Tvršice, nezapsané do katastru nemovitostí

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012

12.
Usnesení č. 61/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od státní příspěvkové
organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
Nusle, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p. p. č. 1257/18 o výměře 3 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 122 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro státní příspěvkovou
organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR a předání uvedené nemovitosti k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
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Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2011
13.
Usnesení č. 62/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního
města Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 23 Ústí nad Labem, IČ:
00081531, a to:
-

pozemek: p.p.č. 1077/3 o výměře 4370 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
pozemek: p.p.č. 1077/6 o výměře 551 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
pozemek: p.p.č. 1077/8 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:

dobývací prostor,
- pozemek: p.p.č. 1077/11 o výměře 9 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Předlice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Statutární město Ústí nad Labem a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ:
0080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 7. 2011

14.
Usnesení č. 63/20Z/2010
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. 995/2 o výměře 508 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bílina, k.ú. Bílina - Újezd, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice 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. 12. 2011

15.
Usnesení č. 64/20Z/2010
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. 670/1 o výměře 2272 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku PK č. 590/2 o výměře 4691 m2 geometrickým plánem č. 44353/2009 ze dne 17. 3. 2009)
- pozemek: p.p.č. 670/4 o výměře 164 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý z pozemku PK č. 590/2 díl „a“ o výměře 96 m2 a PK č. 17 díl „b“ o
výměře 68 m2 geometrickým plánem č. 443-53/2009 ze dne 17. 3. 2009)
- pozemek: p.p.č. 670/8 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p.č. 590/9 o výměře 39 m2 geometrickým plánem č. 44353/2009 ze dne 17. 3. 2009)
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice 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 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. 2607/2010 a doložky dle
přílohy č. 36 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 670/1 o výměře 2272 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku PK č. 590/2 o výměře 4691 m2 geometrickým plánem č. 44353/2009 ze dne 17. 3. 2009)
- pozemek: p.p.č. 670/4 o výměře 164 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý z pozemku PK č. 590/2 díl „a“ o výměře 96 m2 a PK č. 17 díl „b“ o
výměře 68 m2 geometrickým plánem č. 443-53/2009 ze dne 17. 3. 2009)
- pozemek: p.p.č. 670/8 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p.č. 590/9 o výměře 39 m2 geometrickým plánem č. 44353/2009 ze dne 17. 3. 2009)
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice 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.
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C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2011

16.
Usnesení č. 65/20Z/2010
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. 541/1 o výměře 2775 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 548/2 o výměře 5383 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 552/1 o výměře 2351 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 577/2 o výměře 2456 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou, 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. 111/10/4120 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. 541/1 o výměře 2775 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 548/2 o výměře 5383 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 552/1 o výměře 2351 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 577/2 o výměře 2456 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou, 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.
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Termín: 31. 5. 2011
17.
Usnesení č. 66/20Z/2010
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. 364 o výměře 888 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Perštejn, k.ú. Ondřejov u Perštejna, 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 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. 115/2010 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. 364 o výměře 888 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Perštejn, k.ú. Ondřejov u Perštejna, 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 nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2011

18.
Usnesení č. 67/20Z/2010
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. 591/1 o výměře 15763 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Jeníkov, k.ú. Jeníkov u Duchcova, 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
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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. 114/10/4120 a doložky dle
přílohy č. 39 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 591/1 o výměře 15763 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Jeníkov, k.ú. Jeníkov u Duchcova, 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. 5. 2011

19.
Usnesení č. 68/20Z/2010
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. 581/1 o výměře 26356 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Modlany, k.ú. Kvítkov u Modlan, 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. 125/10/4120 a doložky dle
přílohy č. 40 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. 581/1 o výměře 26356 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Modlany, k.ú. Kvítkov u Modlan, 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
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A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2011
20.
Usnesení č. 69/20Z/2010
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. 3575/3 o výměře 291 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Krupka, k.ú. Krupka, 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. 132/10/4120 a doložky dle
přílohy č. 41 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 3575/3 o výměře 291 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Krupka, k.ú. Krupka, 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. 5. 2011

21.
Usnesení č. 70/20Z/2010
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. 256/144 o výměře 454 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Kadaň, k.ú. Prunéřov, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
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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. 112/2010 a doložky dle
přílohy č. 42 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 256/144 o výměře 454 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Kadaň, k.ú. Prunéřov, 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 nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2011

22.
Usnesení č. 71/20Z/2010
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. 860/1 o výměře 3964 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Kladruby, k.ú. Kladruby 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. 138/10/4120 a doložky dle
přílohy č. 43 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. 860/1 o výměře 3964 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Kladruby, k.ú. Kladruby 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
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2011
23.
Usnesení č. 72/20Z/2010
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. 4339 o výměře 1730 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 4341 o výměře 1819 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 4342 o výměře 6210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 4344 o výměře 8204 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 4347 o výměře 2636 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 4348 o výměře 341 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 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. 3364/2010 a doložky dle
přílohy č. 44 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 4339 o výměře 1730 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 4341 o výměře 1819 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 4342 o výměře 6210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 4344 o výměře 8204 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 4347 o výměře 2636 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 4348 o výměře 341 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
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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. 5. 2011

24.
Usnesení č. 73/20Z/2010
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. 461/23 o výměře 144 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Černiv, k.ú. Černiv, 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. 4529/2010 a doložky dle
přílohy č. 45 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. 461/23 o výměře 144 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Černiv, k.ú. Černiv, 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. 5. 2011

25.
Usnesení č. 74/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
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Statutárního Města Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly,
IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p.p.č. 392/1 o výměře 10795 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (p.p.č 392/1 vznikl rozdělením p.p.č. 392/1 o výměře 9763 m2 a přisloučením dílů
z p.p.č 392/1 díl w o výměře 9542 m2, p.p.č. 3983/5 díl v o výměře 34 m2, p.p.č 404/1 díl u
o výměře 32 m2, p.p.č 403/4 díl n o výměře 100 m2, p.p.č 3983/4 díl o o výměře 589 m2,
p.p.č 3983/14 díl c1 o výměře 48 m2, p.p.č 403/7 díl d1 o výměře 141 m2 a p.p.č 398 díl e1
o výměře 309 m2 dle geometrického plánu pro změnu hranic pozemků č. 3261-021/2010 ze
dne 29.3.2010),
obec Děčín, k.ú. Podmokly, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Statutární Město Děčín, a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2011

26.
Usnesení č. 75/20Z/2010
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. 987/1 o výměře 355 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p. p. č. 1035/1 o výměře 7917 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 1035/5 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 1035/6 o výměře 391 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 1035/7 o výměře 371 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 1035/8 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 1064/2 o výměře 11172 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 1064/3 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 1064/6 o výměře 204 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, 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,
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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. 4171/2010 a doložky dle
přílohy č. 46 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. 987/1 o výměře 355 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p. p. č. 1035/1 o výměře 7917 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 1035/5 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 1035/6 o výměře 391 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 1035/7 o výměře 371 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 1035/8 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 1064/2 o výměře 11172 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 1064/3 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 1064/6 o výměře 204 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2011

27.
Usnesení č. 76/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 1268/11 o výměře 90 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 1108 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.
za
nemovitost z vlastnictví města Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01
Litoměřice, IČ: 00263958, a to:
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pozemek: p.p.č. 3074/6 o výměře 182 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob
využití: budova bez čp/če (oddělen z pozemku p.č. 3074/1 o výměře 16732 m2
geometrickým plánem č. 3636-209/2009 ze dne 30.10.2009)
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsanou na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Litoměřice a předání uvedené nemovitosti
k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice,
Svojsíkova 1, příspěvková organizace, IČ: 00081876.

-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2011

28.
Usnesení č. 77/20Z/2010
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. 722/3 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 3207 o výměře 68 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 5.750,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. 6. 2011

29.
Usnesení č. 78/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Teplárny Trmice, a. s., se
sídlem: Edisonova 453, 400 04 Trmice, IČ: 28707052, a to:
- pozemek: p. p. č. 1077/9 o výměře 827 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1014/7 o výměře 5526 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: jiná plocha geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 545169/2004 ze dne 2.8.2004)
obec Ústí nad Labem, k. ú. Předlice, zapsaný na LV č. 487 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Teplárnu Trmice, a. s. za kupní cenu
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330.800,- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
417 03 Dubí 3, IČ: 0080837.
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: 29. 4. 2011

30.
Usnesení č. 79/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jana Seltze, bytem
Gagarinova 1082, 165 00 Praha 620, a to:
- pozemek: st. p. č. 73/1 o výměře 129 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště,
obec Výškov, k. ú. Výškov u Počerad, zapsaný na LV č. 27 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Jana Seltze za kupní cenu 6.450,- Kč a
předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, 417 03 Dubí 3,
IČ: 0080837.
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: 29. 4. 2011

31.
Usnesení č. 80/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) podílu (1/2) nemovitého majetku do spoluvlastnictví Ústeckého kraje od
Ing. Vladimíra Libicha, bytem Selibice 26, Staňkovice, Louny 1, PSČ 440 01, a to:
- pozemek: podíl ½ p. p. č. 149/2 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 149 o výměře 12858 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku 72-3/2008 ze dne 17. 3. 2009)
obec Chbany, k.ú. Soběsuky nad Ohří, zapsané na LV č. 145 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov pro M. Kudrnáče (1/2) a Ing. V. Libicha
(1/2), za kupní cenu 6.150,-- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) podílu nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2011
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32.
Usnesení č. 81/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) podílu (3/18) nemovitého majetku do spoluvlastnictví Ústeckého
kraje od Jana Záruby, bytem Marie Majerové 1844/21, Předměstí, Litoměřice 1, PSČ
412 01, a to:
- pozemek: podíl 3/18 p. p. č. 4858/12 o výměře 2874 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 3694 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro H. Baťovou (5/18), J. Zárubu (3/18)
a M. Zárubu (10/18), za kupní cenu 19.160,-- Kč a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.
2. o nákupu (nabytí) podílu (10/18) nemovitého majetku do spoluvlastnictví Ústeckého
kraje od Miloslava Záruby, bytem Hálkova 218/1, Předměstí, Litoměřice 1, PSČ 412 01,
a to:
- pozemek: podíl 10/18 p. p. č. 4858/12 o výměře 2874 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 3694 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro H. Baťovou (5/18), J. Zárubu (3/18)
a M. Zárubu (10/18), za kupní cenu 63.867,-- Kč a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvy, jejichž
předmětem jsou nákupy (nabytí) podílů nemovitosti uvedené v bodu A) 1. a 2. tohoto
usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2011

33.
Usnesení č. 82/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Měcholupy, se sídlem
Měcholupy 12, 439 31, IČ: 00265233, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1000/8 díl „a“ o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělený z p.p.č. 1000/8 o výměře 334 m2 a přisloučen do p.p.č.
1000/6 o výměře 3653 m2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemku č. 1973051/2008 ze dne 21. 4. 2010)
obec Měcholupy, k.ú. Měcholupy u Žatce, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
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pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Žatec, pro obec Měcholupy, za kupní cenu 1.560,-Kč (39 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. 5. 2011

34.
Usnesení č. 83/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) podílu (1/4) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
Petra Bízy, bytem K Vinici 10, Kochovice, Hoštka u Roudnice nad Labem, PSČ 411 72, a
to:
pozemek: podíl 1/4 p. p. č. 2620/20 o výměře 380 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
obec Hoštka, k.ú. Hoštka, zapsané na LV č. 389 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice pro P. Bízu (1/4), Z. Bízu (1/4) a M. Bízovou (1/2),
za kupní cenu 4.750,-- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
-

2. o nákupu (nabytí) podílu (1/4) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
Zdeňka Bízy, bytem Bodláková 78, Kochovice, Hoštka u Roudnice nad Labem, PSČ 411
72, a to:
- pozemek: podíl 1/4 p. p. č. 2620/20 o výměře 380 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
obec Hoštka, k.ú. Hoštka, zapsané na LV č. 389 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice pro P. Bízu (1/4), Z. Bízu (1/4) a M. Bízovou (1/2),
za kupní cenu 4.750,-- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
3. o nákupu (nabytí) podílu (1/2) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od
Marcely Bízové, bytem K Vinici 10, Kochovice, Hoštka u Roudnice nad Labem, PSČ 411
72, a to:
- pozemek: podíl 1/2 p. p. č. 2620/20 o výměře 380 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
obec Hoštka, k.ú. Hoštka, zapsané na LV č. 389 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Litoměřice pro P. Bízu (1/4), Z. Bízu (1/4) a M. Bízovou (1/2),
za kupní cenu 9.500,-- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvy, jejichž
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předmětem jsou nákupy (nabytí) podílů nemovitosti uvedené v bodu A) 1., 2. a 3. tohoto
usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2011
35.
Usnesení č. 84/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, právo
hospodařit s majetkem státu: Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem
Karlovarská 7, Jeneč, PSČ 252 61, IČ: 00016918, a to:
- pozemek: p.p.č. 432/4 o výměře 356 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 432/5 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Světec, k.ú. Štrbice, zapsané na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice za kupní cenu 26.220,--Kč a náklady na vyhotovení ZP
ve výši 3.800,--Kč a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, právo
hospodařit s majetkem státu: Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem
Karlovarská 7, Jeneč, PSČ 252 61, IČ: 00016918, a to:
- pozemek: p.p.č. 509/17 o výměře 377 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 509/15 o výměře 1118 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 241-22/2009 ze dne 7. 4. 2009)
obec Světec, k.ú. Světec, zapsané na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice za kupní cenu 22.470,--Kč a náklady na vyhotovení ZP
ve výši 3.700,--Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvy, jejichž
předmětem jsou nákupy (nabytí) nemovitostí schválené v bodu A) 1. a 2. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2011

36.
Usnesení č. 85/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Trmice, zastoupenou starostou obce, se sídlem: Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, IČ:
00274010, a to:
- pozemek: p. p. č. 869/1 o výměře 262 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (p.p.č 869/1 vznikl rozdělením p.p.č. 869 o výměře 452 m2 dle geometrického plánu
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pro rozdělení pozemku č. 1190-31/2009 ze dne 16.9.2010),
- pozemek: p. p. č. 1764/1 o výměře 16473 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (p.p.č 1764/1 vznikl rozdělením p.p.č. 1764/1, o výměře 23347 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1190-31/2009 ze dne 16.9.2010),
- pozemek: p. p. č. 1767/1 o výměře 422 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (p.p.č 1767/1 vznikl rozdělením p.p.č. 1767, o výměře 707 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1190-31/2009 ze dne 16.9.2010),
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 857.850,-- 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: 30. 6. 2011

37.
Usnesení č. 86/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Václava Běhounka,
bytem Klíšská 958/119, 400 01 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 125/7 o výměře 192 m2, pozemek je veden ve zjednodušené evidenci
(PK), (pozemek byl oddělen z p. p. č. 125/4 o výměře 13482 m2, druh pozemku: orná
půda geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 311-155/2010 ze dne 9. 9. 2010)
obec Litoměřice, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 293 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Václava Běhounka (podíl ½) za kupní
cenu 9.600,-Kč.
2. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Jiřího Navrátila,
bytem U Kamýku 870/2, 142 00 Praha 12 - Kamýk, a to:
- pozemek: p. p. č. 125/7 o výměře 192 m2, pozemek je veden ve zjednodušené evidenci
(PK), (pozemek byl oddělen z p. p. č. 125/4 o výměře 13482 m2, druh pozemku: orná
půda geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 311-155/2010 ze dne 9. 9. 2010)
obec Litoměřice, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 293 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ing. Jiřího Navrátila (podíl ¼) za
kupní cenu 4.800,-Kč.
3. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Mgr. Darji Zrůstové,
bytem Březnová 921/14, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, a to:
- pozemek: p. p. č. 125/7 o výměře 192 m2, pozemek je veden ve zjednodušené evidenci
(PK), (pozemek byl oddělen z p. p. č. 125/4 o výměře 13482 m2, druh pozemku: orná
půda geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 311-155/2010 ze dne 9. 9. 2010)
obec Litoměřice, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 293 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Mgr. Darju Zrůstovou (podíl ¼) za
kupní cenu 4.800,-Kč.
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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) 1., 2., 3. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2011

38.
Usnesení č. 87/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Rudolfa Burocka, bytem
Malá Veleň 78, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 20/3 o výměře 144 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 20/2 o
výměře 1135 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 403-222/2010 ze dne 14.
9. 2010)
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsané na LV č. 315 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Rudolfa Burocka za kupní cenu 72.000,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2011

39.
Usnesení č. 88/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Václava Výborného, bytem
Malá Veleň 77, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, a to:
- pozemek: p. p. č. 26/3 o výměře 49 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 26/1 o
výměře 989 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 402-222/2010 ze dne 14. 9.
2010)
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsané na LV č. 20 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Václava Výborného za kupní cenu 9.800,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2011

40.
Usnesení č. 89/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Jaroslavy Kozlové, bytem
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Libochovany 76, 411 03 Libochovany, a to:
- pozemek: p. p. č. 125/5 o výměře 70 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 125/6 o výměře 151 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemky byly odděleny z p. p. č. 125/3
o výměře 11431 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 310-155/2010 ze dne
9. 9. 2010)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsaných na LV č. 288 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Jaroslavu Kozlovou za kupní cenu
22.100,-Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2011

41.
Usnesení č. 90/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Miroslava Marýzka, bytem
Libochovany 170, 411 03 Libochovany, a to:
- pozemek: p. p. č. 109/7 o výměře 61 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
(pozemek byl oddělen z p. p. č. 109/3 o výměře 113 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 310-155/2010 ze dne 9. 9. 2010)
- pozemek: p. p. č. 125/10 o výměře 342 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 125/1 o
výměře 17505 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 310-155/2010 ze dne
9. 9. 2010)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsaných na LV č. 303 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Miroslava Marýzka za kupní cenu
40.300,-Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2011

42.
Usnesení č. 91/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Mileny Dunajové, bytem
Komenského 689, 441 01 Podbořany, a to:
- pozemek: p. p. č. 1078/15 o výměře 110 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1078/12
o výměře 607 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 224-205/2010 ze dne
17. 9. 2010)
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pozemek: p. p. č. 1081/6 o výměře 48 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
1081/4 o výměře 622 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 224-205/2010
ze dne 17. 9. 2010)
obec Těchlovice, k. ú. Těchlovice nad Labem, zapsaných na LV č. 34 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Milenu Dunajovou za kupní cenu 39.500,Kč.

-

B)

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

43.
Usnesení č. 92/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Martiny Gorolové,
bytem Krušnohorská 250, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 1078/16 o výměře 102 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 1078/10 o výměře 561 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 225205/2010 ze dne 17. 9. 2010)
- pozemek: p. p. č. 1081/7 o výměře 7 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 1081/2 o výměře 657 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 225205/2010 ze dne 17. 9. 2010)
obec Těchlovice, k. ú. Těchlovice nad Labem, zapsané na LV č. 77 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Martinu Gorolovou (podíl ¼) za kupní
cenu 6.812,50 Kč.
2. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Anny Kubálkové,
bytem Ježkova 3223/8, 400 11 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 1078/16 o výměře 102 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 1078/10 o výměře 561 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 225205/2010 ze dne 17. 9. 2010)
- pozemek: p. p. č. 1081/7 o výměře 7 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 1081/2 o výměře 657 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 225205/2010 ze dne 17. 9. 2010)
obec Těchlovice, k. ú. Těchlovice nad Labem, zapsané na LV č. 77 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Annu Kubálkovou (podíl ¼) za kupní
cenu 6.812,50 Kč.
3. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Milady Sluťákové,
bytem Těchlovice 82, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 1078/16 o výměře 102 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 1078/10 o výměře 561 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 22551

205/2010 ze dne 17. 9. 2010)
- pozemek: p. p. č. 1081/7 o výměře 7 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 1081/2 o výměře 657 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 225205/2010 ze dne 17. 9. 2010)
obec Těchlovice, k. ú. Těchlovice nad Labem, zapsané na LV č. 77 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Miladu Sluťákovou (podíl ½) za kupní
cenu 13.625,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) 1., 2., 3. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2011

44.
Usnesení č. 93/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/10Z/2009 ze dne 16.12.2009.
45.
Usnesení č. 94/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 50/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009.
46.
Usnesení č. 95/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/12Z/2006 ze dne 21. 6. 2006.
47.
Usnesení č. 96/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 79/15Z/2006 ze dne 20. 9. 2006.
48.
Usnesení č. 97/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s prohlášením o změně vlastnického práva k nemovitosti dle přílohy č. 47 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit souhlasné prohlášení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2011
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49.
Usnesení č. 98/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o úpravě položek ceníků pro výpočet jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen k
nemovitostem ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to takto:
č.

název

název zásahu

M.J.

bm
protlak
1.

2.

křížení

podélné
uložení

3.

vrchní vedení

4.

mostní objekty

5.

výstavba,
provozování,
opravy a
údržba

6.
7.

m2
překop vozovky

případ

do vozovky

bm

do krajnice

bm

do příkopu

bm

bez zásahu do
vozovky
bez zásahu do
vozovky

bm

upřesnění
vlastní protlak:
silnice II. třídy
silnice III. třídy
zřízení startovací
jámy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy

Cena
Kč/M.J.
500,-

10,-

20,-

100,-

10,-

20,-

6.000,5.000,700,500,150,100,100,100,150,100,-

500,200,100,10,20,10,10,5,20,10,-

1.000,800,200,20,40,20,20,10,40,20,-

50,-

100,-

300,-

bm

bez rozlišení

500,-

ukládání
inženýrských
sítí

m2

ostatní plochy a
pozemky

100,-

vstup a vjezd

údržba, přístup

m2

pozemek, stavba

100,-

bodové stavby

umístění
sloupů, skříní,
pilířů, apod.

případ

objekty

Tělesně postižení
fyzické
podn.
osoby
subjekty

1.000,-

 Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH.
 Ostatní položky schválených ceníků zůstávají beze změny.
 Úprava ceníku je platná od 1.1.2011.
 Rozhodování o udělení výjimky je svěřeno Radě Ústeckého kraje.
50.
Usnesení č. 99/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s pozemkovou úpravou v k. ú. Černčice u Petrohradu týkající se pozemků ve vlastnictví
Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 635/3 o výměře 4736 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
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- pozemek: p. č. 677/2 o výměře 10082 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Petrohrad, k. ú. Černčice u Petrohradu, zapsaných na LV č. 134 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, právo hospodařit má
příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
B)

bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k. ú. Černčice u Petrohradu, a to:
- pozemek: pracovní číslo 848/1 o výměře 2349 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 848/2 o výměře 124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 867 o výměře 2507 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 868 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 948 o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 950 o výměře 642 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 961 o výměře 4242 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 971 o výměře 3342 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 976 o výměře 913 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 981 o výměře 2776 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Petrohrad, k.ú. Černčice u Petrohradu, zapsaných na LV č. 134 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, právo hospodařit má
příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837, s tím, že pozemkovou úpravou byla
navýšena výměra z 14889 m2 na 17029 m2.

C)

rozhoduje
o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemků o 2140 m2 ve výši 17.582,- Kč.

D)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků, jehož
předmětem je navýšení výměry u nemovitostí uvedených v bodu B) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2011

51.
Usnesení č. 100/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s pozemkovou úpravou v k. ú. Petrohrad týkající se pozemků ve vlastnictví Ústeckého
kraje, a to:
- pozemek: p. č. 843/2 o výměře 2031 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 876/4 o výměře 3437 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
54

silnice,
- pozemek: p. č. 876/5 o výměře 5637 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. č. 876/13 o výměře 834 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Petrohrad, k. ú. Petrohrad, zapsaných na LV č. 215 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, právo hospodařit má příspěvková
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
B)

bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k. ú. Petrohrad, a to:
pozemek: pracovní číslo 1106 o výměře 3640 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
pozemek: pracovní číslo 1324 o výměře 5233 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
pozemek: pracovní číslo 1367 o výměře 5921 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Petrohrad, k.ú. Petrohrad, zapsaných na LV č. 215 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, právo hospodařit má příspěvková
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837, s tím, že pozemkovou úpravou byla navýšena výměra
z 11898 m2 na 14794 m2.

C)

rozhoduje
- o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemků o 2896 m2 ve výši 3.894,- Kč.

D)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků, jehož
předmětem je navýšení výměry u nemovitostí uvedených v bodu B) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2011

52.
Usnesení č. 101/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s pozemkovou úpravou v k. ú. Siřem týkající se pozemků ve vlastnictví Ústeckého kraje, a
to:
- pozemek: p. č. 959/2 o výměře 3774 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 970/1 o výměře 16541 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blšany, k. ú. Siřem, zapsaných na LV č. 136 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, právo hospodařit má příspěvková organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03
Dubí 3, IČ: 00080837.
B)

bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k. ú. Siřem, a to:
pozemek: pracovní číslo 136/1 o výměře 16542 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
pozemek: pracovní číslo 136/2 o výměře 3731 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
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pozemek: pracovní číslo 136/3 o výměře 1432 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Blšany, k.ú. Siřem, zapsaných na LV č. 136 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, právo hospodařit má příspěvková organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03
Dubí 3, IČ: 00080837, s tím, že pozemkovou úpravou byla navýšena výměra z 20315 m2 na
21705 m2.
-

C)

rozhoduje
o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemků o 1390 m2 ve výši 12.548,- Kč.

D)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků, jehož
předmětem je navýšení výměry u nemovitostí uvedených v bodu B) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2011

53.
Usnesení č. 102/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s řešením střetu zájmů mezi Ústeckým krajem, jakožto vlastníkem dotčených nemovitostí, a
Vršanskou uhelnou a.s., jakožto držitelem oprávnění k těžbě, souvisejícím s plánovaným
pokračováním těžby hnědého uhlí lomu Vršany formou odkoupení dotčených nemovitostí ve
vlastnictví Ústeckého kraje

B)

vyhrazuje si
dle ustanovení § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o uzavření Dohody o řešení střetu zájmů dle přílohy č. 48 tohoto usnesení mezi
Ústeckým krajem a společností Vršanská uhelná a.s., se sídlem V. Řezáče 315, 434 67 Most,
IČ: 28678010 související s plánovaným pokračováním těžby hnědého uhlí lomu Vršany

C)

rozhoduje
1. dle ustanovení § 36 písmeno a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Kupní smlouvy dle přílohy č. 49 tohoto usnesení o prodeji
(převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti Vršanská uhelná a.s., se
sídlem V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ: 28678010, a to:
- pozemek: p.p.č. 241/3 o výměře 28601 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 242/3 o výměře 4240 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 274/1 o výměře 10404 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 274/3 o výměře 3836 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 274/4 o výměře 1176 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 274/5 o výměře 2164 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Malé Březno, k.ú. Bylany u Mostu, zapsaných na LV č. 32 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj,
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pozemek: p.p.č. 230/2 o výměře 33267 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 230/6 o výměře 3050 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 239/1 o výměře 2768 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 430/3 o výměře 12968 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 430/4 o výměře 3963 m2, druh pozemku: manipulační plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 819 o výměře 782 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Most, k.ú. Hořany, zapsaných na LV č. 109 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj,
- pozemek: p.p.č. 1199/8 o výměře 5601 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
-

- pozemek: p.p.č. 1170/12 o výměře 697 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek vznikl sloučením pozemkové parcely č. 1170/9 díl „a“,
která vznikla oddělením z p.p.č. 1170/9 o výměře 2057 m2, a pozemkové parcely č.
1337/1 díl „b“, která vznikla oddělením z p.p.č. 1337/1 o výměře 1796 m2, a to na
základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 222-182/2010 ze dne
2.12.2010)
obec Most, k.ú. Třebušice, zapsaných na LV č. 70 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj,
- stavba: silnice druhé třídy č. II/255 v úseku: staničení II/255 - km 5,320 až staničení
II/255 – km 12,040 v celkové délce 6,720 km umístěnou na pozemcích p.p.č. 241/3,
242/3, 274/1, 274/3, 274/4, 274/5 – vše v katastrálním území Bylany u Mostu, na
pozemcích p.p.č. 819, 430/4, 430/3, 239/1, 230/6, 230/2, 239/3 a 594/2 – vše
v katastrálním území Hořany a dále na pozemcích p.p.č. 1199/1, 1199/8 a na části
pozemku p.č. 1170/9 a 1337/1 – vše v katastrálním území Třebušice s příslušenstvím
včetně mostů č. 255-008, 255-009, 255-009A a 255-009B
za kupní cenu ve výši 60 419 347,- 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.
2. o uzavření Dohody o řešení střetu zájmů dle přílohy č. 48 tohoto usnesení mezi
Ústeckým krajem a společností Vršanská uhelná a.s., se sídlem V. Řezáče 315, 434 67
Most, IČ: 28678010 související s plánovaným pokračováním těžby hnědého uhlí lomu
Vršany.
D)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, o jejímž uzavření
bylo rozhodnuto v bodu C)1. tohoto usnesení a dohodu o řešení střetu zájmů, o jejímž
uzavření bylo rozhodnuto v bodu C)2. tohoto usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance
Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2011
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54.
Usnesení č. 103/20Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a městem Trmice, se
sídlem Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, IČ: 00674010 na budoucí nákup (nabytí)
nemovitostí, a to:
2
- pozemek: p.p.č. 1244 o výměře cca 728 m , druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,
2
- pozemek: p.p.č. 1340 o výměře cca 798 m , druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Trmice, k. ú. Trmice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem ve prospěch města Trmice za kupní cenu dle
znaleckého posudku (ocenění dle zákona č. 151/1997 Sb.) navýšenou o znalečné, náklady
na vyhotovení GP a 3% daně z převodu nemovitostí.

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

(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Společné hlasování pro body 1 – 54.

Usnesení č. 104/20Z/2010
Plán práce Kontrolního výboru ZÚK na I. pololetí 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 1. pololetí 2011
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 105/20Z/2010
Vyhodnocení činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok
2010 a Plán práce Výboru pro národnostní menšiny
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů „Vyhodnocení činnosti za rok 2010 a Plán práce Výboru pro
národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje na I. pololetí roku 2011“
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 106/20Z/2010
Dovolba člena Výboru pro národnostní menšiny Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
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v souladu s § 35 odst. 2, písm. p) č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů členy Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje :
Jančo Zg. Janeva – Levterof, bytem Ústí nad Labem, Šrámkova 8
(Hlasování: 44 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 9/20Z/2010

-

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem a VEST ERGÉ s.r.o.

Příloha č. 2 k usnesení č. 10/20Z/2010

-

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem a SK Chomutov S-R-O s.r.o.

Příloha č. 3 k usnesení č. 11/20Z/2010

-

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem a JUDr. Janem Fafejtou

Příloha č. 4 k usnesení č. 12/20Z/2010

-

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem a Sport Club 2000

Příloha č. 5 k usnesení č. 14/20Z/2010

-

Výzva poslancům a senátorům Parlamentu České
republiky ke změnám volebních zákonů

Příloha č. 6 k usnesení č. 15/20Z/2010

-

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého
kraje na rok 2011

Příloha č. 7 k usnesení č. 15/20Z/2010

-

Transfery obecním školám na přímé náklady na
vzdělávání na rok 2011

Příloha č. 8 k usnesení č. 17/20Z/2010

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1805/09/LCD

Příloha č. 9 k usnesení č. 20/20Z/2010

-

Dotační program Podpora
zdravotní péče 2011

Příloha č. 10 k usnesení č. 21/20Z/2010

-

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace městům
na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče
v roce 2011 – VZOR

Příloha č. 11 k usnesení č. 21/20Z/2010

-

Smlouva o zajištění závazku veřejné služby
na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče
ve spádové oblasti Teplic a okolí v roce 2011

Příloha č. 12 k usnesení č. 23/20Z/2010

-

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

Příloha č. 13 k usnesení č. 24/20Z/2010

-

„Program na podporu začínajících včelařů na rok
2011“ včetně jeho části 1.a) - vzor žádosti o
dotaci, 1.b) - vzor vyúčtování dotace a 1.c) - vzor
smlouvy o dotaci

Příloha č. 14 k usnesení č. 25/20Z/2010

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Příloha č. 15 k usnesení č. 25/20Z/2010

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě 1364/2009

Příloha č. 16 k usnesení č. 25/20Z/2010

-

Dodatek č. 2 ke smlouvě 829/2010

Příloha č. 17 k usnesení č. 26/20Z/2010

-

Návrh znění Programu pro podporu obnovy krajiny
a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce
2011
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služeb

65/2010

Příloha č. 18 k usnesení č. 30/20Z/2010

-

Programu podpory regionální kulturní činnosti na
rok 2011

Příloha č. 19 k usnesení č. 31/20Z/2010

-

Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících
v Ústeckém kraji na rok 2011

Příloha č. 20 k usnesení č. 32/20Z/2010

-

Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2011

Příloha č. 21 k usnesení č. 32/20Z/2010

-

vzor formuláře žádosti o dotaci

Příloha č. 22 k usnesení č. 32/20Z/2010

-

vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Příloha č. 23 k usnesení č. 33/20Z/2010

-

Program na záchranu a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2011 včetně příloh

Příloha č. 24 k usnesení č. 34/20Z/2010

-

návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace (Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
1375/KP/2010 ze dne 10. 8. 2010)

Příloha č. 25 k usnesení č. 35/20Z/2010

-

návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace (Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
726/KP/2010 ze dne 21.5.2010)

Příloha č. 26 k usnesení č. 37/20Z/2010

-

Dotační program Podpora sociálních služeb a
aktivit zaměřených na podporu rodiny 2011

Příloha č. 27 k usnesení č. 38/20Z/2010

-

Dotační program „Prevence
Ústeckém kraji 2011“

Příloha č. 28 k usnesení č. 42/20Z/2010

-

seznam žadatelů – školy ostatních zřizovatelů

Příloha č. 29 k usnesení č. 44/20Z/2010

-

Dotační program „Sport 2011“

Příloha č. 30 k usnesení č. 44/20Z/2010

-

Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace „Sport 2011“

Příloha č. 31 k usnesení č. 45/20Z/2010

-

Dotační program „Volný čas 2011“

Příloha č. 32 k usnesení č. 45/20Z/2010

-

Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace „Volný čas 2011“

Příloha č. 33 k usnesení č. 47/20Z/2010

-

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti
Destinační agentura České středohoří o.p.s.

Příloha č. 34 k usnesení č. 48/20Z/2010

-

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2011

Příloha č. 35 k usnesení č. 50/20Z/2010

-

k bodu č. 11 darovací smlouva (Tvršický vodovod)

Příloha č. 36 k usnesení č. 64/20Z/2010

-

k bodu č. 15 smlouva o bezúplatném převodu č.
2607/2010

Příloha č. 37 k usnesení č. 65/20Z/2010

-

k bodu č. 16 smlouva o bezúplatném převodu č.
111/10/4120

Příloha č. 38 k usnesení č. 66/20Z/2010

-

k bodu č. 17 smlouva o bezúplatném převodu č.
115/2010

Příloha č. 39 k usnesení č. 67/20Z/2010

-

k bodu č. 18 smlouva o bezúplatném převodu č.
114/10/4120

Příloha č. 40 k usnesení č. 68/20Z/2010

-

k bodu č. 19 smlouva o bezúplatném převodu č.
125/10/4120
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Příloha č. 41 k usnesení č. 6920Z/2010

-

k bodu č. 20 smlouva o bezúplatném převodu č.
132/10/4120

Příloha č. 42 k usnesení č. 70/20Z/2010

-

k bodu č. 21 smlouva o bezúplatném převodu č.
112/2010

Příloha č. 43 k usnesení č. 71/20Z/2010

-

k bodu č. 22 smlouva o bezúplatném převodu č.
138/10/4120

Příloha č. 44 k usnesení č. 72/20Z/2010

-

k bodu č. 23 smlouva o bezúplatném převodu č.
3364/2010

Příloha č. 45 k usnesení č. 73/20Z/2010

-

k bodu č. 24 smlouva o bezúplatném převodu č.
4529/2010

Příloha č. 46 k usnesení č. 75/20Z/2010

-

k bodu č. 26 smlouva o bezúplatném převodu č.
4171/2010

Příloha č. 47 k usnesení č. 97/20Z/2010

-

k bodu č. 48 souhlasné prohlášení o vlastnictví
nemovitosti (Gabajovi)

Příloha č. 48 k usnesení č. 102/20Z/2010 -

k bodu č. 53 Dohoda o řešení střetu zájmů

Příloha č. 49 k usnesení č. 102/20Z/2010 -

k bodu č. 53 Kupní smlouva (Vršany)
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Příloha č. 1 k usnesení č. 9/20Z/2010

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

/2010

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., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
VEST ERGÉ s.r.o.
Sídlo:
Masarykova 1243/6, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Marcelou Svobodovou, jednatelkou společnosti
E-mail/telefon: ms.vesterge@seznam.cz, tel. 608886448
IČ:
28734050
DIČ:
Bank. spojení: GE Money Bank, a.s., č. účtu:200222919/0600

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

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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Článek 1 - Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 200.000,- Kč
(slovy: dvěstětisíckorunčeských.). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 31. 1.
2011 převodem na bankovní účet obdarovaného č. 200222919/0600.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu zajištění projektu „Vybudování bezbariérového vstupu“ na
území Ústeckého kraje.
2. Dar je slučitelnou podporou dle článku 42 nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne
6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových
výjimkách), vyhlášeno v Úředním věstníku EU L 214 dne 9.8.2008.
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:
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.
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2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finančního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ...............ze dne ................
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.

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

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

V Ústí nad Labem dne……………

Marcela Svobodová
VEST ERGÉ s.r.o.

Přílohy
1. Výpis z obchodního rejstříku
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Příloha č. 2 k usnesení č. 10/20Z/2010

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

/2010

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., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800

Obdrovaný
SK Chomutov S-R-O s.r.o.
Sídlo:
Březenecká 4689, 430 04 Chomutov
Zastoupený:
Ing. Vojtěchem Čihařem, jednatel společnosti, tel. 777939999
Kontaktní osoba: Zdeněk Krajc
E-mail/telefon: zdkrajc@volny.cz, tel. 775123645
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

25047264, CZ 25047264
CZ470711136
ČSOB, a.s. Praha, č. účtu: 134923580/0300

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 150.000,- Kč
(slovy: jednostopadesáttisíckorun českých.). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do
31. 1. 2011 převodem na bankovní účet obdarovaného č. 134923580/0300.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu činnosti SK Chomutov S-R-O s.r.o.
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...0...,- 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:
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
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b)

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 Chomutově ..............………….

Ing. Vojtěch Čihař
SK Chomutov S-R-O s.r.o.

Přílohy
1. Výpis z obchodního rejstříku
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)

strana 3 / 3

Příloha č. 3 k usnesení 11/20Z/2010

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

/2010

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., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
JUDr. Jan Fafejta
Místo podnikání: Maková 2805/8, 400 11 Ústí nad Labem – Severní terasa
E-mail/telefon: fafejtajan@atlas.cz
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

13473140
CZ470711136
Komeřční banka, a.s., č. účtu: 539443411/0100

Výpis z živnostenského 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 150.000,- Kč
(slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských.). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do
31. 1. 2011 převodem na bankovní účet obdarovaného č. 539443411/0100.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu akce “Mezinárodní taneční festival 2010“ 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 ...0...,- 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:
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
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b)

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 ………………………

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

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

JUDr. Jan Fafejta

Přílohy
1. Výpis z živnostenského rejstříku
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
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.Příloha č. 4 k usnesení č. 12/20Z/2010

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

/2010

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., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
Sport Club 2000
Sídlo:
Nerudova 65, 430 01 Chomutov
Zastoupený:
Ing. Ivanou Dobišovou
E-mail/telefon: ivana.dobisova@tiscali.cz , tel. 737222410
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

26584816
Raiffeisen Bank, a.s. , 807262001/5500

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 200.000,- Kč
(slovy: dvěstětisíckorun českých.). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 31. 1.
2011 převodem na bankovní účet obdarovaného č. 807262001/5500.

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na soutěž „ FIS Evropský pohár ve snowboardingu, v U-rampě kategorie
můžu a žen“ 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 450.000,- Kč viz příloha č. 2.
Dárce na základě takto poskytnutých informací konstatuje, že finanční objem
příjemcem přijatých výše označených podpor de minimis umožňuje poskytnutí daru
uvedeného v této smlouvě v rámci pravidla de minimis.
3. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 31. 12. 2011 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného plnění), mohou být
finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradě části cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít peněžitý dar v souladu se
zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
4. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 3 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené
v čl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 15. 1. 2012.
5. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a
výši čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv
z daru pořízených.

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

b)

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

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

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

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

V Chomutově ..............………….

Ing. Ivana Dobišová
Sport Club 2000

Přílohy
1. Výpis z registru ekonomických subjektů
2. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
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Příloha č. 5 k usnesení 14/20Z/2010
Návrh
výzvy Zastupitelstva Ústeckého kraje poslancům a senátorům ke změnám volebních
zákonů

Vážená paní předsedkyně,

vzhledem k počtu podaných návrhů na neplatnost voleb a neplatnost hlasování, jež obdržel
Krajský soud v Ústí nad Labem bezprostředně po komunálních volbách do zastupitelstev
obcí, které se uskutečnily ve dnech 15. a 16. října 2010, navrhujeme, aby zákonodárci zvážili
následující návrhy na změnu stávající legislativy.

1. Zákaz vedení nečestné a nepoctivé volební kampaně
Během voleb docházelo k jednání, jež soud nepovažoval, s ohledem na existující právní
úpravu, za protizákonné, avšak sám několikrát vyslovil rozčarování nad benevolencí zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve vztahu k průběhu volební kampaně.
Jedná se zejména o absenci ustanovení, a to jak v tomto zákoně, tak v zákoně č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů, jež by zabránilo kupování voličských hlasů. Soud
několikrát uvedl, že v den konání voleb byl voličům za příslib volby určitým způsobem
nabízen finanční obnos, přičemž poukázal na skutečnost, že v popsaném jednání by bylo
možné spatřovat nečestné a nepoctivé vedení volební kampaně v rozporu se zásadami
dobrých mravů a morálky. Zároveň však podotkl, že zákaz vedení nečestné a nepoctivé
volební kampaně při volbách do zastupitelských sborů v České republice se vztahuje jen na
volby do Parlamentu České republiky, neboť je upraven zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky, zatímco ve volebních zákonech pro volby do zastupitelstev
obcí a krajů obsažen není. Navrhujeme tedy, abyste začlenili změny uvedených volebních
zákonů v tom smyslu, aby podobné ustanovení bylo přítomno ve všech volebních
zákonech.

2. Zabránění účelovému přihlašování většího počtu osob k trvalému pobytu těsně před
datem voleb.
Další věc, která podle našeho názoru vrhá na komunální volby špatné světlo, je přihlašování
většího počtu osob k trvalému pobytu v určité obci, těsně před datem voleb a pouze za účelem
ovlivnění volebních výsledků. Navrhujeme, aby byla stanovena doba, po kterou musí být
fyzická osoba v obci přihlášena k trvalému pobytu, aby mohla být obecním úřadem
zapsána do stálého seznamu voličů. Pokud tato doba splněna nebude, měly by osoby být
zapsány do seznamu voličů v obci, ze které se odstěhovaly.

3. Začlenění institutu voličských průkazů ve volbách do zastupitelstev krajů
Voliči, kteří se často pohybují mimo své bydliště, by uvítali možnost v rámci kraje volit
obdobným způsobem, jak je tomu při volbách do Parlamentu České republiky. Navrhujeme,

aby do zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů byl začleněn institut
voličských průkazů.

4. Začlenění soudního přezkumu soudních rozhodnutí o volebních návrzích
Z informací získaných z dotčených obcí ohledně některých rozhodnutí soudu, např.
odkazujeme na usnesení týkající se voleb v Jirkově, vyplývá, že krajský soud nevzal v potaz
veškeré navržené důkazy, jež by mohly dle názoru voličů i volených, významně ovlivnit
výsledek rozhodování. Začlenění efektivního a lhůtami korigovaného řízení v rámci druhé
instance by umožnilo rozhodnutí krajských soudů přezkoumat v rozsahu podaného opravného
prostředku. Proti námitkám na nutnost urychleného rozhodnutí proto, aby se konaly nové
volby co nejdříve svědčí skutečnost, že je již irelevantní, zdali se zastupitelstvo obce na svém
ustavujícím zasedání sejde o 3 nebo o 4 měsíce později, než by se stalo bez zpochybnění
voleb soudní cestou.

Příloha č. 6 k usensení 15/20Z/2010

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011
A

Příjmy

Zdroje celkem
Příjmy celkem
Běžné příjmy celkem
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Neinvestiční transfery
Kapitálové příjmy celkem
Kapitálové příjmy
Investiční transfery
Financování celkem
Prostředky minulých let
Investiční úvěr
Úvěrová linka pro oblast školství
Klubový úvěr (úvěrový rámec)
Splátky jistiny úvěru
Splátky jistiny úvěrové linky pro oblast školství
Splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)

A

Výdaje

B

C

Upravený
Schválený
rozpočet po
rozpočet na
RO č.
rok 2010
10/2010
12 685 928
12 441 260
10 748 058
3 496 358
279 715
6 971 985
1 693 202
331 126
1 362 076
244 668
0
542 740
0
1 234 334
-140 000
0
-1 392 406

B

14 536 287
13 710 996
11 510 501
3 494 218
723 047
7 293 236
2 200 495
313 711
1 886 784
825 291
911 845
542 740
13 819
1 234 334
-140 000
0
-1 737 447

C

D

E

Rozpočtový
Skutečnost
výhled na rok
k 31.8.2010
2011

10 389 942
9 892 524
8 768 351
2 748 157
600 472
5 419 722
1 124 173
273 151
851 022
497 418
911 845
0
3 478
305 685
-70 000
0
-653 590

D

12 817 000
12 667 000
10 909 000
3 596 000
336 000
6 977 000
1 758 000
80 000
1 678 000
150 000
0
297 000
0
1 697 000
-140 000
0
-1 704 000

E

Upravený
Rozpočtový
Schválený
rozpočet po Skutečnost k
výhled na rok
rozpočet na
RO č.
31.8.2010
20111
rok 2010
10/2010

Výdaje celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

12 685 928
10 034 810
2 651 118

14 536 287
10 949 695
3 586 592

9 348 660
7 584 393
1 764 267

Celkem
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet

Zdroje
12 771 883
10 773 530
1 998 353

Výdaje
12 771 883
10 083 659
2 688 224

v tis. Kč
Rozdíl
0
689 871
-689 871

12 817 000
10 093 000
2 724 000

F
G
H
Návrh rozpočtu na rok 2011
z toho:
Zdroje
celkem

12 771 883
12 631 820
11 078 550
3 911 050
272 428
6 895 072
1 553 270
30 000
1 523 270
140 063
0
301 706
6 181
1 533 700
-140 000
-13 819
-1 547 705

F

Výdaje
celkem

12 771 883
10 083 659
2 688 224

Obligatorní

11 704 297
12 055 912
11 073 214
3 911 050
270 305
6 891 859
982 698
982 698
-351 615

806 124
-140 000
-13 819
-1 003 920

I

Rozdíl návrhu
Změna návrhu
rozpočtu na rok rozpočtu 2011
proti
2011 a
schválenému
schváleného
Fakultativní rozpočtu roku rozpočtu 2010 v
2010 (F-B)
% (F/B*100)

1 067 586
575 908
5 336
2 123
3 213
570 572
30 000
540 572
491 678
301 706
6 181
727 576
-543 785

85 955
190 560
330 492
414 692
-7 287
-76 913
-139 932
-301 126
161 194
-104 605
0
-241 034
6 181
299 366
0
-13 819
-155 299

G
H
I
Návrh rozpočtu na rok 2011
z toho:
Výdaje fakultativní
z toho:
Výdaje
obligatorní
11 290 208
9 824 913
1 465 295

v tis. Kč
J

udržení
stávajícího
stavu

574 481
256 685
317 796

související se
zvyšováním
standardu

907 194
2 061
905 133

100,68%
101,53%
308,15%
111,86%
97,39%
98,90%
120,89%
9,06%
111,83%
57,25%
x
55,59%
x
124,25%
100,00%
x
111,15%
v tis. Kč
K

J

Změna návrhu
Rozdíl návrhu
rozpočtu 2011
rozpočtu 2011 a
proti
schváleného
schválenému
rozpočtu 2010
rozpočtu 2010
(F-B)
v % (F/B*100)

85 955
48 849
37 106

100,68%
100,49%
101,40%

1
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A

ODBORY

VÝDAJE CELKEM
Běžné výdaje celkem
Kancelář hejtmana
Kancelář ředitele
Odbor ekonomický
Odbor informatiky a organizačních věcí
Odbor majetkový
Odbor legislativně-právní
Odbor regionálního rozvoje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor kultury a památkové péče
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor investiční
Odbor podpory průmyslu a podnikání
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Kapitálové výdaje celkem

B

C

D

E

Upravený
Schválený
Rozpočtový
rozpočet po Skutečnost k
rozpočet na
výhled na rok
RO č.
31. 8. 2010
rok 2010
2011
10/2010

12 685 928
10 034 810
80 746
268 412
116 451
15 555
31 289
5 165
71 425
2 000
7 087 989
167 191
465 574
1 642 233
39 400
23 180
1 800
16 400
2 651 118

14 536 287
10 949 695
142 542
277 028
131 028
16 740
32 125
5 178
146 000
1 777
7 202 091
173 232
615 664
1 761 784
50 587
81 998
1 868
309 953
3 586 592

9 348 660
7 584 393
61 216
174 591
25 521
9 396
16 360
1 735
41 334
38
5 275 839
121 666
487 929
1 140 452
16 742
33 197
497
177 880
1 764 267

12 817 000
10 093 000
78 000
266 000
122 000
16 000
31 000
5 000
59 000
2 000
7 167 000
168 000
434 000
1 673 000
39 000
21 000
2 000
10 000
2 724 000

F

Výdaje
celkem

12 771 883
10 083 659
84 889
268 911
124 150
16 000
32 550
5 181
52 974
2 000
7 080 725
168 591
459 399
1 712 089
38 000
28 000
0
10 200
2 688 224

G
H
Návrh rozpočtu na rok 2011

Výdaje
obligatorní

11 290 208
9 824 913
69 159
256 925
60 750
15 770
32 520
5 181
26 223
2 000
7 024 746
154 232
430 889
1 711 839
18 550
16 129
0
0
1 465 295

I

J

Změna návrhu
Rozdíl návrhu
rozpočtu 2011
rozpočtu 2011 a
proti
schváleného
schválenému
rozpočtu 2010
rozpočtu 2010
(F-B)
(F/B*100)

z toho:
Výdaje fakultativní
z toho:
udržení
stávajícího
stavu

v tis. Kč
K

související se
zvyšováním
standardu

574 481
256 685
15 730
11 986
63 400
230
30
0
24 800
0
55 979
14 359
28 400
250
19 450
11 871

907 194
2 061
0
0
0
0
0
0
1 951
0
0
0
110
0

10 200
317 796

0
905 133

0

85 955
48 849
4 143
499
7 699
445
1 261
16
-18 451
0
-7 264
1 400
-6 175
69 856
-1 400
4 820
-1 800
-6 200
37 106

100,68%
100,49%
105,13%
100,19%
106,61%
102,86%
104,03%
100,31%
74,17%
100,00%
99,90%
100,84%
98,67%
104,25%
96,45%
120,79%
0,00%
62,20%
101,40%

V Ústí nad Labem dne 16. 11. 2010
zpracoval: ekonomický odbor
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Transfery obecním školám na přímé náklady na vdělávání na rok 2011
v tis. Kč

Název školy, zařízení

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

VÝDAJE CELKEM
§ 3111 - celkem
MŠ Arnoltice
MŠ Česká Kamenice, Palackého 141
MŠ Česká Kamenice, Komenského 182
MŠ Děčín II, Liliová 277/1
MŠ Děčín II, Riegrova 454/12
MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11
MŠ Děčín XXXII, Májová 372
MŠ Dobrná
MŠ Horní Habartice 6
MŠ Janov
MŠ Jílové
MŠ Malá Veleň - Jedlka čp.46
MŠ Malšovice
MŠ Těchlovice
MŠ Valkeřice
MŠ Velká Bukovina
MŠ Jiříkov
MŠ Lobendava
MŠ Mikulášovice
MŠ Rumburk, V Podhájí
MŠ Rumburk, Komenského
MŠ Rumburk, Sukova
MŠ Rumburk, Krásnolipská
MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře
MŠ Šluknov
MŠ Velký Šenov
MŠ Dolní Podluží
MŠ Horní Podluží
MŠ Jiřetín pod Jedlovou
MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024
MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471
MŠ Varnsdorf, Pražská 2812
MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757
MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180
MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428
MŠ Varnsdorf, Národní 1617
MŠ Černovice 97
MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22
MŠ Hora Svatého Šebestiána
MŠ Hrušovany 15
MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335
MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558
MŠ Zelená-Málkov
MŠ Nezabylice
MŠ Údlice, Droužkovická 306
MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581
MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554
MŠ Kadaň, Žitná 615
MŠ Kadaň, Klášterecká 1557
MŠ Kadaň, Husova 1337
MŠ Kadaň, Na podlesí 1481
MŠ Klášterec n. Ohří, Lípová 570
MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205
MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540

ÚČTY

231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230

paragraf položka

3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
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5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229

odbor

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

organizac
e

1201
1204
1205
1209
1211
1212
1213
1231
1234
1237
1239
1243
1244
1246
1247
1248
1252
1257
1258
1261
1262
1263
1264
1265
1271
1273
1276
1278
1281
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
2202
2203
2204
2205
2206
2223
2232
2234
2237
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2258
2259
2261

UZ

33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353

Návrh rozpočtu
na rok 2011

3 864 934
796 182
1 242
3 066
2 354
7 856
10 105
7 421
9 258
1 098
972
1 146
5 619
916
1 343
960
876
1 079
4 021
1 155
2 462
3 344
2 881
2 565
2 299
1 943
6 800
2 308
1 235
1 328
1 162
4 214
2 064
3 825
2 901
2 063
2 030
1 989
1 090
1 631
887
1 162
51 959
30 529
1 150
1 241
2 047
3 667
3 807
3 150
4 049
3 765
6 099
5 087
4 170
8 963
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Název školy, zařízení

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545
MŠ Račetice 44
MŠ Brňany
MŠ Libochovany
MŠ Litoměřice, Masarykova 30
MŠ Lovečkovice
MŠ Sukorady se školní jídelnou
MŠ Štětí
MŠ Čtyřlístek Terezín
MŠ Travčice
MŠ Pastelka Úštěk
MŠ Velké Žernoseky
MŠ Vrutice
MŠ Žitenice
MŠ Libochovice, Revoluční 796
MŠ Poplze
MŠ Lovosice, Resslova
MŠ Lovosice, Sady pionýrů
MŠ Lovosice, Terezínská
MŠ Brouček Prackovice nad Labem
MŠ Radovesice
MŠ Chotěšov
MŠ Chotiměř
MŠ Křesín
MŠ se školní jídelnou Vchynice
MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky
MŠ Budyně nad Ohří
MŠ Doksany
MŠ Horní Beřkovice
Masarykova MŠ Roudnice n.L., Dobrovského
MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory
MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina
MŠ Sluníčko Roudnice n.L., Školní
MŠ Písnička-U Mevy Roudnice n.L., Řipská
MŠ Straškov-Vodochody
MŠ se školní jídelnou Dušníky
MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem
MŠ Martiněves
MŠ Rohatce
MŠ Vědomice
MŠ Vrbice u Roudnice n.L.
MŠ Vražkov
MŠ Račiněves
MŠ Kostomlaty po Řípem
MŠ Dobroměřice
MŠ Hřivice
MŠ Chlumčany
MŠ Lenešice
MŠ Libčeves
MŠ Louny, Čs. armády
MŠ Louny, Dykova
MŠ Louny, Fügnerova
MŠ Louny, Kpt. Nálepky
MŠ Louny, Přemyslovců
MŠ Louny, Šafaříkova
MŠ Louny, V Domcích
MŠ Panenský Týnec
MŠ Peruc
MŠ Postoloprty
MŠ Ročov
MŠ Slavětín

ÚČTY

231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230

paragraf položka

3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
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5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229

odbor

organizac
e

UZ

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

2263
2275
3202
3207
3208
3219
3223
3224
3232
3235
3237
3239
3241
3243
3246
3249
3251
3252
3253
3262
3264
3269
3271
3272
3273
3274
3276
3279
3281
3288
3289
3291
3292
3293
3299
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3350
4204
4206
4208
4212
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4221
4222
4231
4233
4235
4239
4242

33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353

Návrh rozpočtu
na rok 2011

3 095
1 206
1 058
1 137
35 731
1 274
1 121
11 765
4 091
1 001
3 468
1 338
794
1 640
3 183
1 536
4 040
4 382
3 691
1 212
1 358
822
838
952
1 011
1 470
2 849
991
2 779
1 736
4 781
3 698
6 590
4 328
1 566
969
1 195
1 075
1 337
1 217
1 141
1 202
1 330
750
2 037
1 289
1 196
1 908
1 148
2 492
2 351
2 859
3 094
4 278
3 984
3 403
1 627
1 965
4 223
1 203
994
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Název školy, zařízení

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

MŠ Vrbno nad Lesy
MŠ Blatno
MŠ Blšany
MŠ Kryry
MŠ Lubenec
MŠ Podbořany, Bratří Čapků
MŠ Podbořany, Hlubanská
MŠ Měcholupy
MŠ Žatec, Bratří Čapků
MŠ Žatec, Fügnerova 2051
MŠ Žatec, Fügnerova 260
MŠ Žatec, Otakara Březiny
MŠ Žatec, Podměstí
MŠ Žatec, Studentská
MŠ Žatec, U jezu
MŠ Most, Hutnická 2938
MŠ Most, Antonína Sochora 2937
MŠ Most, Růžová 1427
MŠ Most, Lidická 44
MŠ Obrnice
MŠ Lužice, 97
MŠ Litvínov, Gorkého 1614
MŠ Meziboří
MŠ Teplice, K. Čapka
MŠ Teplice, Hlávkova
MŠ Teplice, Jaselská
MŠ Teplice, Jugoslávská
MŠ Teplice, Moskevské nám.
MŠ Teplice, J. V. Sládka
MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská
MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka
MŠ Teplice, Fr. Šrámka
MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená
MŠ Teplice, Josefa Ressla
MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech
MŠ Teplice, Na spojce
MŠ Krteček Teplice, Okrajová
MŠ Bystřany
MŠ Bžany, Hradiště
MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského
MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova
MŠ Cibuláček Dubí, Tovární
MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní
MŠ Duchcov, Tyršova
MŠ Duchcov, Husova
MŠ Duchcov, Osecká
MŠ Duchcov, Velká okružní
MŠ Háj u Duchcova
MŠ Hrob, Verneřice
MŠ Jeníkov
MŠ Kostomlaty pod Milešovkou
MŠ Motýlek Košťany-Střelná
MŠ Košťany, Husova
MŠ Zvoneček Krupka, Lípová
MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova
MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů
MŠ Lahošť
MŠ Modlanská rolnička Modlany
MŠ Čtyřlístek Novosedlice
MŠ Osek, Hornická
MŠ Osek, Hrdlovská

ÚČTY

231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230

paragraf položka

3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
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5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229

odbor

organizac
e

UZ

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

4243
4244
4245
4248
4251
4254
4255
4265
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
5201
5202
5203
5204
5224
5226
5227
5238
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6211
6212
6213
6214
6215
6228
6231
6232
6233
6234
6235
6239
6241
6242
6243
6246
6247
6249
6251
6253
6254
6256
6257
6258
6265
6266
6267
6269
6271

33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353

Návrh rozpočtu
na rok 2011

1 265
747
1 312
2 592
1 906
3 233
4 201
2 246
6 294
1 882
1 932
3 784
4 121
1 739
3 285
5 528
5 863
5 972
52 087
2 638
1 277
5 784
5 167
2 037
4 214
2 957
4 181
2 064
3 220
2 273
4 177
6 579
3 804
3 941
2 749
3 764
1 728
2 122
1 100
2 124
2 405
3 864
1 203
1 996
2 625
2 159
3 859
2 050
2 670
1 292
1 692
1 206
2 084
3 092
5 484
2 894
1 262
1 806
2 540
1 958
4 197
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Název školy, zařízení

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

MŠ Pastelka Proboštov
MŠ Rtyně nad Bílinou
MŠ Újezdeček
MŠ Bílina, Čapkova
MŠ Bílina, Síbova
MŠ Bílina, M.Švabinského
MŠ Hostomice
MŠ Hrobčice
MŠ Ledvice
MŠ Ohníč
Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského
MŠ U plavecké haly Ústí n.L., Na Spálence
MŠ Ústí n.L., Marxova
MŠ Ústí n.L., Škroupova
MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova
MŠ Ústí n.L., E.Destinové
MŠ Střekov Ústí n.L., Sukova
MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební
MŠ Sluníčko Ústí n.L., J.Jabůrkové
MŠ Zvoneček Ústí n.L., Školní
MŠ Skřivánek Ústí n.L., Stříbrnické Nivy
MŠ Ústí n.L., Karla IV.
MŠ Ústí n.L., Větrná
MŠ Stříbrníky Ústí n.L., Stříbrnická
MŠ Kameňáček Ústí n.L., Kamenná
MŠ Ústí n.L., Vinařská
MŠ Ústí n.L., Vojanova
MŠ Pomněnka Ústí n.L., Přemyslovců
MŠ Ústí n.L., 5.května
MŠ Motýlek Ústí n.L., Keplerova
MŠ Kytička Ústí n.L., Pod vodojemem
MŠ Neštěmice Ústí n.L., Mlýnská
MŠ Písnička Ústí n.L., Studentská
MŠ Vyhlídka Ústí n.L., Rozcestí
MŠ Pastelka Ústí n.L., Horní
MŠ Skalnička Ústí n.L., Peškova
MŠ Dobětice Ústí n.L., Rabasova
MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády
MŠ Chabařovice, Husovo náměstí
MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova
MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská
MŠ Chuderov
MŠ Hvězdička Malé Březno
MŠ Dráček Povrly - Neštědice
MŠ Dubice
MŠ Řehlovice
MŠ Trmice, Lovecká
MŠ Velké Březno,Alej sportovců
MŠ Domeček Velké Chvojno
MŠ Telnice
§ 3112 - celkem
MŠ speciální,Louny
MŠ speciální,Žatec
§ 3113 - celkem
ZŠ Benešov nad Ploučnicí
ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice
ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145
ZŠ Dr.Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25

ÚČTY

231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230

odbor

organizac
e

UZ

5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

6274
6276
6277
6281
6282
6283
6291
6293
6294
6295
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7252
7253
7258
7259
7262
7264
7267
7269
7271
7274
7276
7278
7281

33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353

5229
5229

09
09

4228
4284

33 353
33 353

5229
5229
5229
5229
5229
5229

09
09
09
09
09
09

1202
1206
1214
1215
1216
1217

33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353

paragraf položka

3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3112
3112
3112
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
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4 375
1 150
1 249
6 477
6 889
4 894
2 606
1 285
1 021
1 223
2 616
4 103
1 439
1 219
2 274
2 195
3 895
3 068
3 068
4 082
4 315
2 128
6 314
5 163
3 847
2 295
4 179
4 225
2 249
4 086
4 179
3 457
4 080
3 888
3 022
3 118
8 075
1 085
2 401
1 912
3 401
1 443
1 167
1 171
1 227
1 508
2 508
2 863
1 150
1 219
8 613
4 633
3 980
2 548 858
18 921
15 374
15 766
15 373
15 595
15 095
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Název školy, zařízení

239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.688/11
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
ZŠ a MŠ Jílové
ZŠ a MŠ Markvartice
ZŠ a MŠ Verneřice
ZŠ a MŠ Dolní Poustevna
ZŠ Jiříkov
ZŠ a MŠ Krásná Lípa
ZŠ Mikulášovice
ZŠ Rumburk, Tyršova
ZŠ Rumburk, U Nemocnice
ZŠ J. Vohradského Šluknov
ZŠ Velký Šenov
ZŠ Dolní Podluží
ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská
ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650
ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821
ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše 469
ZŠ a MŠ Březno
ZŠ Chomutov, Zahradní 5265
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895
ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334
ZŠ Chomutov, Písečná 5144
ZŠ Chomutov, Hornická 4387
ZŠ Chomutov, Školní 1480
ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
ZŠ Chomutov, Březenecká 4679
ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563
ZŠ Jirkov, Studentská 1427
ZŠ Jirkov, Nerudova 1151
ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675
ZŠ a MŠ Strupčice
ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363
ZŠ Kadaň, Školní 1479
ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102
ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683
ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480
ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676
ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519
ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447
ZŠ sgt. J.C.Kluttze a MŠ Kovářská
ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57
ZŠ a MŠ Radonice 165
ZŠ Vejprty
ZŠ a MŠ Vilémov
ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
ZŠ a MŠ Hoštka
ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5
ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
ZŠ Litoměřice, Ladova 5
ZŠ a MŠ Ploskovice
ZŠ a MŠ Polepy

ÚČTY

231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230

paragraf položka

3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
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5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229

odbor

organizac
e

UZ

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

1218
1219
1221
1222
1223
1224
1225
1241
1245
1249
1251
1253
1255
1259
1266
1267
1272
1274
1277
1279
1291
1292
1293
2201
2207
2208
2209
2211
2212
2213
2215
2216
2224
2225
2226
2227
2236
2238
2249
2251
2252
2253
2264
2265
2266
2271
2274
2276
2278
2282
3203
3204
3206
3209
3211
3212
3213
3214
3215
3221
3222

33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353

Návrh rozpočtu
na rok 2011

19 912
13 670
25 670
14 915
21 904
10 834
17 511
14 904
8 059
8 226
9 856
11 094
15 875
7 380
14 801
14 751
14 942
10 868
8 547
10 155
10 571
13 493
11 687
8 438
20 230
19 400
14 327
17 074
17 448
19 636
25 863
21 320
14 703
15 412
12 239
32 263
7 819
7 452
13 128
14 230
13 784
12 282
19 320
13 681
13 294
6 243
7 887
10 120
10 919
7 310
9 855
10 776
8 371
11 034
15 251
13 496
14 416
12 456
12 553
8 007
9 932
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300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

Název školy, zařízení

ÚČTY

ZŠ T.G.Masaryka Štětí, 9. května 444
ZŠ Štětí, Školní 559
ZŠ Štětí, Ostrovní 300
ZŠ Terezín
ZŠ Úštěk
Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice
ZŠ a MŠ Čížkovice
ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice
ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355
ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4
ZŠ a MŠ Třebenice
ZŠ a MŠ Třebívlice
ZŠ a MŠ Velemín
ZŠ Budyně nad Ohří
ZŠ Horní Beřkovice
ZŠ a MŠ Mšené-lázně
ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka
ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova
ZŠ Roudnice n.L., Školní
ZŠ Straškov-Vodochody
ZŠ a MŠ Černčice
ZŠ Lenešice
ZŠ Louny, 28. října
ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská
ZŠ Louny, Prokopa Holého
ZŠ Louny, Přemyslovců
ZŠ Louny, Školní
ZŠ Panenský Týnec
ZŠ Peruc
ZŠ Postoloprty
ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
ZŠ Kryry
Masarykova ZŠ Lubenec
ZŠ Podbořany, Husova 276
ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445
ZŠ Vroutek
ZŠ Lipenec
ZŠ Měcholupy
ZŠ Žatec, Jižní
ZŠ Žatec, Komenského alej
ZŠ Žatec, Petra Bezruče
ZŠ Žatec, nám. 28. října
ZŠ Most, Svážná 2342
ZŠ Most, U stadionu 1028
ZŠ Most, Václava Talicha 1855
ZŠ Most, Zlatnická
ZŠ Most, Jakuba Arbesa 2454
ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614
ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912
ZŠ Most, Obránců míru 2944
ZŠ Most, Rozmarýnová 1692
ZŠ Most, J.A.Komenského 474
ZŠ Most, Albrechtická 414
ZŠ Most, Okružní 1235
ZŠ a MŠ Braňany
ZŠ a MŠ Bečov
ZŠ Obrnice
ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059
Podkrušnohorská 1589
ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160
ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220

231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230

paragraf položka

3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
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5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229

odbor

organizac
e

UZ

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

3225
3226
3227
3233
3238
3242
3244
3247
3254
3255
3266
3267
3268
3277
3282
3286
3294
3295
3296
3301
4203
4213
4223
4224
4225
4226
4227
4232
4234
4236
4247
4249
4252
4256
4257
4261
4264
4266
4279
4281
4282
4283
5205
5206
5207
5208
5209
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5218
5222
5223
5225
5228
5229
5232
5233

33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
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8 427
12 368
11 640
13 472
8 862
6 998
6 616
17 889
15 378
11 174
11 919
7 891
7 806
7 214
7 807
11 064
17 899
24 651
14 173
10 827
12 563
7 478
12 166
17 797
21 870
15 333
14 040
4 415
6 525
19 694
7 230
10 960
8 773
14 608
11 310
8 796
5 676
5 903
19 131
22 815
13 079
8 522
9 561
19 655
17 366
14 774
20 304
14 429
21 106
17 259
22 848
18 431
13 191
16 393
7 432
9 444
10 307
30 847
25 120
30 875
11 868
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361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

Název školy, zařízení

ÚČTY

ZŠ Meziboří, J.A.Komenského 340
ZŠ a MŠ Lom
ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1
ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
ZŠ Teplice 2, Edisonova
ZŠ s rozš.výukou TV Teplice, Na Stínadlech
ZŠ s rozš.výukou TV Teplice, M. Švabinského
ZŠ Teplice, U Nových lázní
ZŠ s rozš. výukou VV Teplice, Koperníkova
ZŠ s rozš.výukou HV Teplice, Maršovská
ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská
ZŠ s rozš.vyuč.CJ Teplice, Metelkovo nám.
ZŠ s rozš.vyuč.mat.a přír.př. Teplice, Buzulucká
ZŠ s rozš.vyuč.inf.a výp.techn.Teplice, Plynárenská
ZŠ Bystřany
ZŠ Dubí 1, Školní nám.
ZŠ Dubí 2, Tovární
ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty
ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická
ZŠ Hrob
ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou
ZŠ Košťany
Zša MŠ Krupka, Teplická
Masarykova ZŠ a MŠ Krupka
ZŠ Krupka, Karla Čapka
ZŠ Novosedlice
ZŠ Osek
ZŠ Proboštov
ZŠ a MŠ Žalany
ZŠ Bílina, Aléská
ZŠ Bílina, Za Chlumem
ZŠ Bílina, Lidická
ZŠ Hostomice
ZŠ Ústí n.L.., Palachova
ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské
ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí
ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova
ZŠ Ústí n.L., Karla IV.
ZŠ a MŠ Ústí n.L., SNP
ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova
Fakultní ZŠ Ústí n.L., České mládeže
ZŠ Ústí n.L., Mírová
ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická
ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová
ZŠ Ústí n.L., Vinařská
ZŠ Ústí n.L., Anežky České
ZŠ Ústí n.L., Neštěmická
ZŠ Ústí n.L., Pod Vodojemem
ZŠ Ústí n.L., Hlavní
ZŠ Ústí n.L., Rabasova
ZŠ Ústí n.L., Hluboká
ZŠ Chabařovice,Masarykova
ZŠ Muchova, Chlumec
ZŠ a MŠ Libouchec
ZŠ a MŠ Povrly
ZŠ a MŠ Tisá
ZŠ Trmice, Tyršova
ZŠ Velké Březno
§ 3114 - celkem
ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728

231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230

odbor

organizac
e

UZ

5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

5239
5241
5242
5243
6216
6217
6218
6219
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6229
6236
6237
6244
6245
6248
6252
6255
6259
6261
6262
6268
6272
6275
6279
6284
6285
6286
6292
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7254
7261
7263
7268
7273
7275
7277

33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353

5229

09

2218

33 353

paragraf položka

3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3114
3114
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11 132
12 468
5 904
9 758
20 328
8 445
8 619
15 127
12 711
19 435
18 292
22 039
24 377
14 263
6 679
9 207
8 442
13 082
9 569
7 187
4 814
8 580
15 980
19 650
18 054
8 134
13 112
7 200
9 569
18 926
17 274
11 823
9 727
13 531
22 362
8 555
13 417
10 661
23 685
18 773
16 219
22 434
22 129
13 579
11 785
21 896
11 315
15 267
15 762
15 172
18 722
9 614
12 361
10 072
10 232
6 989
10 896
11 836
100 727
27 728
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Název školy, zařízení

421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480

ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova 4881
ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289
ZŠ praktická Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269
ZŠ a PŠ Vejprty
ZŠ praktická,Podbořany
ZŠ praktická,Žatec
ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991
ZŠ praktická, Chabařovice
§ 3117 - celkem
ZŠ a MŠ Dobkovice
ZŠ a MŠ Dolní Habartice
ZŠ a MŠ Heřmanov
ZŠ a MŠ Huntířov
ZŠ a MŠ Ludvíkovice
ZŠ a MŠ Lipová
ZŠ Rumburk, V. Kováře
ZŠ a MŠ Staré Křečany
ZŠ a MŠ Vilémov
ZŠ a MŠ Rybniště
ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994
Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700
ZŠ Malšovice
ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78
ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40
ZŠ a MŠ Chbany
ZŠ a MŠ Mašťov
ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří
ZŠ a MŠ Křešice
ZŠ a MŠ České Kopisty
ZŠ a MŠ Klapý
ZŠ Lovosice, Všehrdova 1
ZŠ a MŠ Podsedice
ZŠ Prackovice nad Labem
ZŠ a MŠ Sulejovice
ZŠ a MŠ Bechlín
ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Krabčice
ZŠ Libotenice
ZŠ a MŠ Chodouny
ZŠ a MŠ Mnetěš
ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠ Domoušice
ZŠ a MŠ Zeměchy
ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří
ZŠ Ročov
ZŠ a MŠ Černčice,Petrohrad
ZŠ a MŠ Bitozeves
ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Nové Sedlo
ZŠ a MŠ Staňkovice
ZŠ a MŠ Tuchořice
ZŠ a MŠ Louka u Litvínova
ZŠ a MŠ Zabrušany
ZŠ a MŠ Ústí n.L. - Brná, Jitřní
ZŠ a MŠ Malečov
ZŠ a MŠ Petrovice
ZŠ Řehlovice
ZŠ Velké Chvojno
§ 3121 - celkem
Gymnázium Česká Kamenice
§ 3122 - celkem

ÚČTY

231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230

odbor

organizac
e

UZ

5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229

09
09
09
09
09
09
09
09

2222
2254
2267
2279
4258
4285
5231
7255

33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353

5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

1229
1232
1233
1236
1242
1256
1268
1269
1275
1282
1294
1295
1298
2235
2241
2242
2273
3201
3205
3234
3245
3256
3261
3263
3265
3275
3283
3284
3285
3287
4202
4205
4209
4211
4241
4253
4262
4263
4267
4268
4271
5244
6278
7251
7265
7266
7272
7279

33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353

5229

09

1299

33 353

paragraf položka

3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3121
3121
3122
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8 692
10 033
8 796
6 451
5 968
16 902
11 408
4 749
162 471
3 389
2 311
1 882
3 652
4 887
2 634
3 859
4 183
3 439
3 100
4 088
5 860
2 093
4 572
2 171
3 063
3 085
9 301
4 612
1 639
2 452
9 198
2 479
334
3 061
4 622
3 311
2 233
1 827
2 095
4 556
2 100
3 168
1 641
1 953
2 521
3 915
3 364
1 902
3 517
2 734
3 990
4 049
6 728
2 791
3 443
2 448
2 219
8 019
8 019
13 960
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Název školy, zařízení

481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535

SOŠ Libochovice, nám. 5.května 10
SOŠ OOŽP-Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.
§ 3141 - celkem
ŠJ Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673
ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13
ŠJ Děčín IV, Jungmannova 3
ŠJ Jiříkov
ŠJ Varnsdorf, nám. E.Beneše 2926
ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821
Centrální ŠJ Litoměřice
Centrální ŠJ Štětí
Centrální ŠJ Lovosice
Školní jídelna Budyně nad Ohří
ŠJ Dubí 1
Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní
ŠJ Chabařovice
§ 3231 - celkem
ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481
ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov
ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267
ZUŠ Klementa Slavického Kadaň
ZUŠ Klášterec n. Ohří, J. A. Komenského 677
ZUŠ Vejprty
ZUŠ Litoměřice
ZUŠ Štětí
ZUŠ Lovosice
ZUŠ Roudnice n.L.
ZUŠ Louny
ZUŠ Postoloprty
ZUŠ Podbořany
ZUŠ Žatec
ZUŠ F.L.Gassmanna Most, Obránců míru 2364
ZUŠ Most, Moskevská 13
ZUŠ Litvínov-Chudeřín, Horská 296
ZUŠ Krupka
ZUŠ Bílina
ZUŠ Chabařovice
ZUŠ Dubí
§ 3421 - celkem
CDM Česká Kamenice
DDM Děčín IV, Teplická 344/38
DDM Jirkov
DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381
DDM Volňásek Klášterec nad Ohří, Souběžná 205
DDM Litoměřice
DDM Štětí
DDM ELKO Lovosice
DDM Trend Roudnice n.L.
DDM Postoloprty
DDM Cvrček Krupka
DDM Osek
DDM Bílina
DDM Ústí nad Labem
Středisko volného času, Maršála Rybalka, Most
CELKEM

ÚČTY

231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230
231230

odbor

organizac
e

UZ

5229
5229

09
09

3248
5237

33 353
33 353

5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

1203
1227
1228
1254
1296
1297
3217
3229
3258
3278
6238
6287
7257

33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353

5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

1207
2219
2229
2255
2268
2281
3218
3231
3259
3298
4229
4237
4259
4286
5219
5221
5234
6264
6289
7256
6296

33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353

5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229
5229

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

1208
1226
2231
2256
2269
3216
3228
3257
3297
4238
6263
6273
6288
7282
5245

33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353
33 353

paragraf položka

3122
3122
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3231
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421

V Ústí nad Labem dne 25.10.2010
zpracoval: ekonomický odbor
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3 368
10 592
40 112
1 421
4 348
2 034
935
2 728
2 452
13 721
3 944
3 898
1 253
739
1 220
1 419
135 126
3 481
9 634
9 314
4 550
5 231
1 954
13 138
2 589
9 199
9 057
9 937
2 640
3 324
7 722
15 313
3 714
10 471
2 937
3 324
5 446
2 151
50 866
4 450
8 899
2 152
2 143
1 926
2 478
1 481
1 036
1 858
1 165
2 506
1 985
4 390
7 573
6 824
3 864 934
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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O ÚVĚRU č. 1805/09/LCD ZE DNE 18.11.2009
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)
uzavřené mezi
1.

obchodní firma:
Česká spořitelna, a.s.
sídlo:
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00
IČ:
45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
jako věřitel (dále jen „Banka“)
a

2.

název:
sídlo:

Ústecký kraj
Ústí nad Labem-město - Ústí nad Labem-centrum, Velká hradební 3118/48,
PSČ: 400 02
IČ :
70892156
jako dlužník (dále jen „Klient“)

Banka a Klient se dohodli na následujícím znění Dodatku ke Smlouvě:

I.
Článek I, odst. 2. Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:
2.

Účel Úvěru. Klient se zavazuje použít Úvěr výhradně za následujícím účelem:
- financování investičních potřeb Klienta v letech 2010 – 2011;
- odstranění následků povodňových škod;
- spolufinancování projektů v rámci regionálních operačních programů;
(dále společně jen „Předmět úvěru“).

II.
Článek II, odst. 1. Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:
1.

Úroková sazba.
Banka a Klient sjednávají pevnou úrokovou sazbu Úvěru ve výši 3,99 % per annum.

Závěrečná ustanovení
1.

Platnost a účinnost Dodatku nastává dnem podpisu smluvními stranami.

2.

Ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.

3.

Doložka platnosti. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a
to usnesením č.
přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne
, kterým bylo rozhodnuto o
uzavření tohoto Dodatku.

Příloha č. 8 k usnesení č. 17/20Z/2010
4.

Tento Dodatek je podepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Banka a Klient obdrží po jednom (1)
vyhotovení.

Česká spořitelna, a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

_________________

Ústecký kraj

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

_________________

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

_________________
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Dotační program
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2011“
1. Název dotačního programu:
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2011“
2. Zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle čl. I bod. 2 Zásad
pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje:
Dotační program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bod 2) e) Zásad
pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
(dále jen Zásady) – zdravotnictví a sociální služby (včetně aktivit protidrogové
politiky). Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. XX/XZ/2010 ze dne 22. prosince 2010.
3. Sledovaný záměr
Podpora vybraných služeb zdravotní péče realizovaných
zdravotnických zařízeních na území Ústeckého kraje.

nestátních

Předmětem podpory jsou následující služby realizované na území Ústeckého
kraje:
a) zajištění zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění v rámci
programů hospicové péče.
b) programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových
látkách a akutně intoxikovaných, programy prevence HIV/AIDS
a programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve
zdravotnických zařízeních
Okruh žadatelů:
-

fyzická nebo právnická osoba s registrací nestátního zdravotního
zařízení

4. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování
s poskytováním služeb zdravotní péče.

nákladů

přímo

souvisejících

5. Výše spoluúčasti příjemce dotace
Maximální podíl dotace kraje je v souladu s výjimkou ze Zásad schválenou
Zastupitelstvem Ústeckého kraje 90% z celkových uznatelných nákladů služeb
zahrnutých v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního
rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy zdravotních pojišťoven),
nebo z vlastních zdrojů příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného
dotačního programu Ústeckého kraje nelze pro tento účel započítat do jiných
zdrojů.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci
dotačního programu je 50.000 Kč. Maximální výše dotace není stanovena.

1
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6. Termín vyhlášení
22. prosince 2010
7. Termín uzávěrky pro přijímání projektů, způsob a místo podávání
projektů
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována v českém jazyce v tištěné
podobě podepsána oprávněným zástupcem žadatele a zabezpečena proti
manipulaci s listy (např. sešitím).
Žádost o poskytnutí dotace v jednom vyhotovení spolu se všemi přílohami
uvedenými v čl. VI, bod 3) Zásad musí být doručena v zalepené obálce
označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2011
NEOTVÍRAT
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Žádost musí být doručena buď osobně na podatelnu krajského úřadu
nejpozději do 28. ledna 2011 do 14.00 hodin, nebo poštou na výše uvedenou
adresu (rozhodující pro přijetí žádosti je datum razítka podací pošty - do
28. ledna 2011).
Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány
v požadovaném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny
povinné přílohy a které odpovídají okruhům stanoveným v předmětu podpory
dotačního programu (viz bod 3 dotačního programu). Žádosti zaslané
jakýmkoli jiným způsobem (e-mailem, faxem), doručené na jiné adresy, nebo
obdržené po termínu uzávěrky nebudou posuzovány.
Náležitosti žádosti musí být vyplněny pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo
usnadněno jejich vyhodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údajů
zajišťujících srozumitelnost žádosti, zejména pokud jde o cíle, kterých má být
prostřednictvím podpořených aktivit dosaženo, prospěch, který z nich bude
plynout, a význam podpořených aktivit pro cíle programu. Absence povinné
přílohy je důvodem pro vyloučení žádosti z dotačního řízení.
8. Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
Termín schválení dotací žadatelům bude upřesněn po schválení rozpočtu
Ústeckého kraje na rok 2011 a po stanovení termínů jednání Rady
a Zastupitelstva Ústeckého kraje v prvním pololetí roku 2011.
9. Konzultačního místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
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400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Bc. Lea Medková, tel.: 475 657 423, e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz
10. Hodnotící kritéria
a) Při hodnocení žádostí o dotace budou respektována kritéria obsažená
v článcích VI. a VII. Zásad.
b) Nutnou podmínkou pro poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje je
spolufinancování služby v roce 2011 ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu
jiných územních samospráv, nebo z jiných zdrojů (např. fondy zdravotních
pojišťoven, úhrady uživatelů služeb).
11. Formulář obsahu žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
č. 1 dotačního programu. Rozpočet služby je přílohou č. 2.

je

přílohou

Jedna organizace (IČ) může v rámci dotačního programu podat nejvýše jednu
žádost členěnou na služby. Každá služba, na kterou je žádána dotace musí
mít zpracovaný vlastní rozpočet.
Povinné přílohy žádosti:
a. ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního
rejstříku, u obcí výpis z registrace ekonomických subjektů, apod.)
b. kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně
s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu
navenek (podepisovat smlouvy),
c. ověřená kopie dokladu o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud
bylo přiděleno
d. kopie dokladu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
e. čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
f. čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se
považují závazky vůči Fondu národního majetku, Státnímu fondu
životního prostředí, Pozemkovému fondu, zdravotním pojišťovnám
a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady
dlužných závazků,
g. čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo ve stanoveném termínu předloženo
řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky
v předchozím roce poskytnuty,
h. soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje s uvedením názvu
projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté dotace.
i. výroční zpráva organizace, byla - li vydána, nebo obdobná zpráva
obsahující údaje o činnosti a hospodaření za poslední rok.
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Pro čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v bodech e – g lze použít
vzor, který je přílohou č. 3 dotačního programu.
Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou 4 dotačního programu.
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
IČ
: 70892156
DIČ
: CZ 70892156
Bankovní spojení
: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu
: 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 475 657 435, 475 200 245
e-mail
: severa.p@kr-ustecky.cz
a
Příjemce:
„město“
zastoupené
:
IČ
:
se sídlem
:
Bankovní spojení
:
Číslo účtu:
:
Zástupce pro věcná jednání:
telefon, fax
:
e-mail
:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/21Z/2007
ze dne 26. 9. 2007 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje za účelem uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením
č. ..../20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010.

Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ..../20Z/2010
ze dne 22. 12. 2010 neinvestiční dotaci ve výši „částka“,- Kč (slovy: „částka slovy“korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. „číslo účtu města“,
pod UZ (účelovým znakem) č. 400, za podmínky, že ji příjemce použije v souladu s touto
smlouvou v kalendářním roce, ve kterém byla poskytnuta.

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran
při poskytnutí a využití účelových finančních prostředků (dotace).
2. Finanční prostředky poskytnuté na základě této smlouvy použije příjemce výhradně
za účelem zajištění realizace své vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
při poskytování služeb obecného hospodářského významu spočívajících v poskytování
ambulantní pohotovostní péče (dále jen „APP“) třetí osobou pro spádové území „města“
v období od 1. 1. – 31. 12. 2011.
3. Příjemce bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této smlouvy je
myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 28. 11. 2005 o použití
čl. 86 odst. 2 Smlouvy o založení ES číslo 2005/842/ES, uveřejněné v úředním věstníku
L 312, 29/11/2005 S. 0067-0073 (dále jen „Rozhodnutí ES“).
4. Příjemce se zavazuje užít finanční prostředky poskytnuté na základě této smlouvy tak, aby
APP byla třetí osobou či osobami poskytována v oboru „odbornost lékaře“ v následujícím
rozsahu:
- v pracovních dnech v délce alespoň 3 hodiny tak, aby provoz ordinace APP pokryl
časový úsek od 18:00 do 20:00 hod.,
- ve dnech pracovního klidu v délce alespoň 9 hodin tak, aby provoz ordinace APP pokryl
časový úsek od 10:00 do 17:00 hod..
(Pozn. zde vybrat rozsah provozu ordinace/ordinací APP dle zvolené odbornosti
praktického lékaře – pro dospělé / pro děti a dorost / pro dospělé se zabezpečením péče
pro děti a dorost.)
a v jejím rámci, po ukončení provozu příslušné ordinace APP, bylo třetí osobou
provozující APP poskytováno ohledání zemřelé osoby takto:
a) ve dnech Pondělí až Čtvrtek v časovém období, které začíná koncem provozní doby
příslušné ordinace APP a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
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b) ve dnech Pátek a Sobota v časovém období, které začíná koncem provozní doby
příslušné ordinace APP a končí začátkem provozu ordinace APP následujícího dne,
c) v Neděli v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace
APP a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
d) ve dnech Pondělí až Čtvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a následuje pracovní
den, v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace APP
a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
e) ve dnech Pondělí až Čtvrtek, pokud následuje den pracovního klidu, v časovém
období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace APP a končí začátkem
provozu ordinace APP následujícího dne.
(Pozn. vybrat body a) - e) dle zvoleného rozsahu ordinační doby APP u vybrané odbornosti
praktického lékaře.)

Článek III.
Financování
1. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze k úhradě vyrovnávacích plateb
ve smyslu bodu 2 a 3 článku II. této smlouvy (dále jen „uznatelné náklady“). Tyto
uznatelné náklady k zajištění APP budou, za účelem vyúčtování a doložení splnění
podmínky účelového použití prostředků dotace, uznány poskytovatelem poprvé za plnění
třetích osob zajišťujících APP poskytnuté ode dne 1. 1. 2011 včetně.
2. Za uznatelný náklad při čerpání dotace bude uznán poskytovatelem takový náklad, který
splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci při účelovém využití prostředků poskytnutých dotací v souladu s touto
smlouvou
c) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce v jeho účetních dokladech, je
identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
3. Příjemce se zavazuje přijmout ve vztahu k třetím osobám poskytujícím APP smluvní
opatření zajišťující, aby tyto třetí osoby mohly uplatňovat vůči příjemci pouze právo
na úhradu finančních prostředků v souladu Rozhodnutím ES, tzn. mimo jiné do výše
rozdílu mezi jejich prokazatelnými náklady a výnosy při poskytování APP a přiměřený
zisk do maximální výše 10% z uvedených prokazatelných nákladů, přičemž mezi uznatelné
náklady ve smyslu této smlouvy se budou považovat náklady uvedené v příloze č. 2 této
smlouvy, tj. zejména finanční prostředky vynaložené na mzdové odměny zdravotnického
personálu, na energie, nájemné v místě obvyklé a nezbytné materiální vybavení.
4. Za neuznatelné náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené na:
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku (nákup přístrojů, zařízení,
software, hardware atd.).
b) dlužný úrok
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d) nákupy pozemků a budov,
e) rekonstrukce a opravy nemovitostí,
f) ztráty z devizových kurzů,
g) občerstvení a reprezentativní pohoštění,
h) nájemné s následnou koupí (leasing)
i) cestovné
j) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
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5. Dotace bude poskytnuta jednorázově
6. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Článek IV.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)
l)
m)

Použít dotaci v souladu s touto smlouvou.
Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
Dotaci nepoužít na úhradu DPH.
Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků a jejich řádné a oddělené
sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeného v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace
a to do 15. února následujícího kalendářního roku. 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 5 kalendářních dnů.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
- označení příjemce dotace
- číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)
- celkové zhodnocení realizace činností spojených s organizací a poskytováním
zdravotní péče v rámci APP
- vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.
Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
- roční výkaz o nákladech na zabezpečení a provoz ordinace APP (příloha č. 1),
- roční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace APP (příloha č. 2),
Dle předloženého závěrečného vyúčtování čerpání dotace vrátit zpět nevyčerpanou
část dotace. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu
byly poskytnuty, a to současně při předložení závěrečné zprávy.
Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že APP nebude na území uvedeném v bodě 2 článku
II. této smlouvy hrazena z prostředků poskytnutých na základě této smlouvy,
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl
a současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
Závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování čerpání dotace příjemce zašle také
v elektronické podobě na adresu: soucek.a@kr-ustecky.cz.
Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací
APP, že aktivita nebo služba je podporována Ústeckým krajem.
Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, pověřené
pracovníky poskytovatele o všech změnách týkajících způsobu organizace APP.
Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
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n) Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním
orgánem poskytovatele.
o) 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 V.
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 VI.
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.
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5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž poskytovatel
obdrží 2 vyhotovení a příjemce obdrží 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem 1. 1. 2011.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. /20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010.

V Ústí nad Labem dne ……………

……………………………………………………..

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
(poskytovatel)

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………….

„jméno“
„funkce“
„město“
(příjemce)
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Příloha č. 1:

Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace APP
Rok:

Provozovatel APP:

APP:

Stanoviště APP:
Směna APP
(od - do)

Měsíc

Po-Pá

So,Ne,sv.

Počet hodin
CELKEM

Počet ošetřených
pacientů (v období)
6:00-14:59 15:00-05:59

Pacientů
CELKEM

Počet ohledání
(mimo ordinační
dobu)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CELKEM
Datum:
podpis
Poznámky:
Provozovatel APP - vyplňujte název nestátního zdravotnického zařízení zajišťujícího provoz stanoviště APP
APP - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), PRL (dospělá), SPOL (společná PED+PRL)
Stanoviště - vyplňujte město (obec), ve kterém je provozována ordinace APP
Směna APP (od-do) - zahájení a ukončení směny APP (př.: 18:00-21:00 nebo při epidemiích např. 16:00-24:00;…)
Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v daném časovém období
Počet ohledání - počet ohledání zemřelých uskutečněných v rámci systému
APP
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Příloha č. 2:

Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace APP
Ordinace:
Provozovatel APP:
Stanoviště APP:

Období:

Mzdové náklady:
Odměna personálu (zařazení viz. Poznámky)
Sociální + zdravotní poj.
Ostatní
Provozní náklady:
Nájemné
Plyn
Elektřina
Voda
Topení
Služby
Mzdová a účetní agenda
Poštovné a telefonní poplatky
Poplatky za svoz a likvidaci odpadu
Opravy a údržba
Úklid a praní prádla
Ostatní služby
Vnitronáklady (zařazení viz. Poznámky)
Mzdová a účetní agenda
Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci, ...)
Poštovné a telefonní poplatky
Svoz a likvidace odpadu
Opravy a údržba
Úklid a praní prádla
Ostatní
Ostatní náklady:
Léky + zdrav. materiál
Kancelářské potřeby
Kopírování a tiskopisy
Čistící a hygienické prostředky
Ostatní materiál (OOPP, …)
NÁKLADY CELKEM (zařazení viz. Poznámky):
ZISK PROVOZOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)
Výnosy – pojišťovny (vč. za ohledání)
Výnosy – regulační poplatky
Výnosy – dotace města (obcí)
Výnosy - ostatní (dary, platby za služby apod.)
VÝNOSY CELKEM:
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
VYČERPANÁ DOTACE POSKYTOVATELE
Datum a podpis zpracovatele:
Poznámky:
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace APP
za uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!
Výpočet Hospodářského výsledku = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele)
Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd.
Vnitronáklady - paušálně hrazené podíly jednotlivých středisek ZZ z celkových provozních nákladů
Provozovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz APP
Stanoviště - místo provozování ordinace APP
Ordinace - PED (pro děti a dorost), PRL (pro dospělé), SPOL (společná ordinace PED+PRL)
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Příloha č. 12 k usnesení č. 23/20Z/2010

Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji
2. výzva

konečný
počet
bodů

alokace na výzvu : 80 000 000 Kč
požadovaná
výše finanční
podpory v Kč

1

CZ.1.07/3.2.06/02.
0023

Vesuv o.s.

Podnikat je snadné

89,0

1 996 300,40

1 996 300,40

doporučen
k financování

2

CZ.1.07/3.2.06/02.
0011

OBV s.r.o.

Vzdělávejme se v
obnovitelných zdrojích energie
v Ústeckém kraji

86,5

2 296 834,60

2 296 834,60

doporučen
k financování

3

CZ.1.07/3.2.06/02.
0008

COMÉNIA CONSULT MOST
s.r.o.

Komplexní model rozvoje
funkční gramotnosti

85,5

3 999 149,80

3 999 149,80

doporučen
k financování

4

CZ.1.07/3.2.06/02. Sykora Swiss Consulting CZ,
s.r.o.
0025

Rozšíření nabídky dalšího
vzdělávání v oblasti práva a
řízení projektů

85,0

5 907 179,36

5 524 379,36

doporučen
k financování

5

CZ.1.07/3.2.06/02. Sportovní soukromá základní
0007
škola, s.r.o. Litvínov

Trénink komunikačních a
prezentačních dovedností v
oblasti veletrhů

82,0

1 498 930,40

1 387 613,92

doporučen
k financování

6

Střední škola zahradnická a
zemědělská Antonína
CZ.1.07/3.2.06/02.
Emanuela Komerse, Děčín 0013
Libverda, příspěvková
organizace

E-learningové vzdělávání
dospělých pro praxi v
okrasném zahradnictví

81,5

1 599 832,20

1 453 842,60

doporučen
k financování

7

CZ.1.07/3.2.06/02.
0020

Podpora rozvoje dalšího
vzdělávání ve vazbě na dílčí
kvalifikace Národní soustavy
kvalifikací a Národní soustavy
povolání

81,5

2 466 533,08

2 466 533,08

doporučen
k financování

8

Střední škola řemesel a
CZ.1.07/3.2.06/02.
Rozvoj odborných kompetencí
služeb, Děčín IV., Ruská 147,
oboru fotograf
0022
příspěvková organizace

81,5

5 003 298,53

4 973 798,53

doporučen
k financování

9

CZ.1.07/3.2.06/02.
0026

Moderní postupy pro precizní a
efektivní řízení zemědělské
firmy v oblasti živočišné
výroby

80,5

5 999 891,20

5 013 288,00

doporučen
k financování

Nadstavbové uplatnění ve
stavebně - technických
oborech

79,5

2 081 194,04

2 081 194,04

doporučen
k financování

79,0

5 545 786,00

4 791 786,00

doporučen
k financování

reg. číslo
projektu

Žadatel

Naděje - M, o.p.s.

2S Agency s.r.o. Most

Integrovaná střední škola
CZ.1.07/3.2.06/02. stavební, Ústí nad Labem,
10
0010
Čelakovského 5, příspěvková
organizace

11

Název projektu

CZ.1.07/3.2.06/02. Okresní hospodářská komora Kvalita lektorů = efektivnost a
0031
v Chomutově
kvalita vzdělávacích programů

schválená
výše finanční
podpory v Kč

CZ.1.07/3.2.06/02.
12
0032

Vzdělávací společnost
EDOST s.r.o.

Vzdělávací katalog dílčích
kvalifikací pro MSP v
sektorech strojírenství,
elektroenergetika a
stavebnictví podle NSK v ÚK

78,0

5 997 478,40

5 626 278,40

doporučen
k financování

13

CZ.1.07/3.2.06/02.
0028

Vzdělávací a rekreační
centrum Lesná, o.p.s.

HUBERT

77,5

4 998 454,71

4 998 454,71

doporučen
k financování

14

CZ.1.07/3.2.06/02.
Občanské sdružení Madleine
0029

Osobnostní rozvoj lektora
dalšího vzdělávání

77,0

4 995 493,60

4 699 302,80

doporučen
k financování

15

CZ.1.07/3.2.06/02.
0016

Agentura Parole s.r.o.

Cesta k uplatnění

76,5

5 951 977,16

5 595 617,16

doporučen
k financování

16

CZ.1.07/3.2.06/02.
0017

Most 2000 - občanské
sdružení pro kulturu a
vzdělání

Vzdělávacím programem pro
kvalitnější sociální služby

76,0

5 466 291,20

4 569 526,40

doporučen
k financování

CZ.1.07/3.2.06/02.
17
0024

Příloha č. 1

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České
republiky, o.s.

Nové moduly vzdělávání v
Ústeckém kraji

75,5

5 892 823,20

5 366 879,20

doporučen
k financování

Židovská obec Děčín

Zvyšování kompetencí lektorů
dalšího vzdělávání v oblasti
psychosociálních dovedností

75,0

5 997 933,12

0,00

nedoporučen
k financování

18

CZ.1.07/3.2.06/02.
0030

19

CZ.1.07/3.2.06/02. INSPIRA - vzdělávací středisko Národní soustava kvalifikací pro
0006
s.r.o.
Ústecký kraj

74,5

4 549 962,00

0,00

nedoporučen
k financování

20

CZ.1.07/3.2.06/02.
0012

Inovace ve vzdělávání - on-line
výuka

74,5

2 825 670,48

0,00

nedoporučen
k financování

21

CZ.1.07/3.2.06/02.
0034

Středníodborná škola dopravní
Praxe-Sebevzdělání-Kvalifikace
a strojírenská, Děčín IV,
příspěvková organizace

71,0

3 467 228,69

0,00

nedoporučen
k financování

22

CZ.1.07/3.2.06/02.
0003

SVV Praha, s.r.o.

Asistent řízení jakosti

70,0

1 615 167,01

0,00

nedoporučen
k financování

23

CZ.1.07/3.2.06/02.
0019

PORSENNA o.p.s.

Základy energetického
managementu, e-learningový
kurz pro Ústecký kraj

68,0

2 880 774,59

0,00

nedoporučen
k financování

Střední lesnická škola a
Střední odborná škola
sociální, Šluknov,
příspěvková organizace

Další vzdělávání lesních
mechanizátorů

68,0

5 163 024,88

5 034 079,28

doporučen
k financování

TEMPO TRAINING &
CONSULTING s.r.o.

Podpora udržení žen na trhu
práce prostřednictvím rozvoje
osobnosti

67,5

3 158 412,92

0,00

nedoporučen
k financování

67,5

2 218 187,60

0,00

nedoporučen
k financování

66,0

5 122 511,44

0,00

nedoporučen
k financování

Profesní vzdělávání pracovníků
Středisko ekologické výchovy a vládních i nevládních organizací
etiky Rýchory - SEVER,
v oblasti EVVO a výchovy k
Brontosaurus Krkonoše
trvale udržitelnému způsobu
života

61,5

2 093 331,80

0,00

vyřazen při
věcném
hodnocení

CZ.1.07/3.2.06/02.
24
0033

iCORD International s.r.o.

25

CZ.1.07/3.2.06/02.
0002

26

CZ.1.07/3.2.06/02. IREAS, Institut pro strukturální Podpora vzdělávání pro cestovní
0014
politiku, o.p.s.
ruch a regionální rozvoj

27

CZ.1.07/3.2.06/02.
0018

CZ.1.07/3.2.06/02.
28
0009

Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Ústřední hasičská
škola Jánské Koupele

Vzdělávání lektorů ochrany
obyvatelstva v Ústeckém kraji

29

CZ.1.07/3.2.06/02.
0015

ECS Personal Agency, s.r.o.

Vytváření inovativních
vzdělávacích programů pro
pracovníky v oblasti zdravotnictví
a sociálních služeb

59,5

3 183 243,52

0,00

vyřazen při
věcném
hodnocení

30

CZ.1.07/3.2.06/02.
0021

Síť mateřských center o.s.

Vzdělávací program pro
neziskový sektor

47,0

5 087 548,88

0,00

vyřazen při
věcném
hodnocení

31

CZ.1.07/3.2.06/02.
0036

P.M.P.G. Company, s.r.o.

Stravovací zařízení v cestovním
ruchu

56,0

4 708 247,20

0,00

vyřazen při
věcném
hodnocení

32

Základní škola Varnsdorf,
Tvorba vzdělávacích materiálů a
CZ.1.07/3.2.06/02.
náměstí E.Beneše 469, okres
0001
výuka dopslělých v rámci ICT
Děčín, příspěvková organizace

1 368 151,00

0,00

vyřazen při
hodnocení
přijatelnosti

33

CZ.1.07/3.2.06/02.
0004

Institut pro ženy, o.s.

Lexikon ženy - praktická příručka
pro vzdělávání dospělých

2 060 706,69

0,00

vyřazen při
hodnocení
přijatelnosti

34

CZ.1.07/3.2.06/02.
0005

Biskupské gymnázium a
Základní škola Bohosudov

Občan Krupky = vzdělaný
Evropan

5 258 096,21

0,00

vyřazen při
hodnocení
přijatelnosti

35

Střední průmyslová škola
CZ.1.07/3.2.06/02. technická, Varnsdorf, Karolíny
0027
Světlé 2703, příspěvková
organizace

E-learningové vzdělávání v
mechatronice

1 533 877,28

0,00

vyřazen při
hodnocení
přijatelnosti

Zvyšování kompetencí
pracovníků státního a
soukromého sektoru v oblasti
geinformačních technologií

5 957 711,92

0,00

vyřazen při
hodnocení
přijatelnosti

139 947 235,11

71 874 858,28

CZ.1.07/3.2.06/02.
36
0035

Střední průmyslová škola,
Duchcov, Kubicových 2,
příspěvková organizace
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Program na podporu začínajících včelařů na rok 2011
Program na podporu začínajících včelařů na rok 2011 (dále jen Program) vyhlašuje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s prioritami Ústeckého kraje a Zásadami pro
poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje schválenými
usnesením ZÚK č. 14/16Z/2010 ze dne 1.9.2010.
I.
Cíl programu:
V kulturní zemědělské krajině Ústeckého kraje má včelařství nezastupitelnou multifunkční
pozici. I když v posledních třech letech došlo k jisté renesanci včelařství, statisticky byl
meziročně zaznamenán v posledních desetiletích jeho setrvalý útlum (v roce 2009 bylo
evidováno v Ústeckém kraji pouze 1 411 včelařů s 18 530 včelstvy). Snižování počtu
drobných včelařů a jejich vysoký průměrný věk jsou jednou z příčin snižujícího se počtu
včelstev a nerovnoměrného zavčelení v jednotlivých katastrech Ústeckého kraje.
Cílem Programu je zvrátit tento nepříznivý vývoj a oživit amatérské včelařství podporou
nových zájemců o včelaření z řad fyzických osob.
II.
Účel dotace
Dotaci v rámci programu lze poskytnout na projekty spočívající v pořízení nejméně:
a) tří včelstev,
b) tří nástavkových úlů s oddělitelným monitorovacím dnem a příslušenstvím,
c) základního včelařského vybavení (např. mezistěn, ochranného oděvu, kuřáku, rozpěráku,
odvíčkovací vidličky, rámků nebo přířezů).
Projekt musí vždy zahrnovat všechny uvedené komponenty.
III.
Forma dotace:
Dotace bude poskytována z neinvestičních prostředků.
IV.
Minimální a maximální výše dotace a výše spoluúčasti žadatele na financování
projektu:
minimální výše dotace je stanovena na
5 000,maximální výše dotace nesmí přesáhnout 12 000,Žadatel musí financovat minimálně 20% nákladů projektu.
V.
Podmínky vymezující žadatele o dotaci:
-žadatel je fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území Ústeckého kraje,
-žadatel dosáhl věku 15 let ke dni podání žádosti, v případě nezletilosti žadatele jej
zastupuje jeho zákonný zástupce,
-v době podání žádosti nevlastní žadatel žádné včelstvo,
-žadatel osobně realizuje projekt, není prostředníkem,
-nejde o společné včelaření mezi manžely nebo přímými příbuznými (děti, rodiče),
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-stanovisko odborného garanta, který bude mít nad žadatelem odborný dohled (občanské
sdružení působící v oblasti chovu včel nebo profesionální včelař).
VI.
Termín vyhlášení programu a zahájení příjmu žádostí o dotaci:
leden 2011
VII.
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí o dotaci:
Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje do 28.2.2011.
VIII. Způsob podání žádosti:
V zalepené obálce označené „Program na podporu začínajících včelařů na rok 2011“ a
„Neotevírat“ na formuláři, který je přílohou 1.a) programu.
doručovací adresa:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/4
400 02 Ústí nad Labem
IX.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí, Velká Hradební 3118/4, 400 02 Ústí
nad Labem, budova C ve Stroupežnického ulici, místnost 311, tel. 475 657 181 Ing. Smělík,
e-mail: smelik.z@kr-ustecky.cz
X.
Hodnocení žádostí:
Provádí Komise zemědělství Rady Ústeckého kraje na základě návrhu zpracovaného
odborem životního prostředí a zemědělství (formální a věcné aspekty žádosti vyhodnotí
odborní pracovníci odboru) podle časového pořadí podání žádosti, a to až do vyčerpání
částky, stanovené pro tento program v rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011.
Pokud předložená žádost bude obsahovat formální nedostatky, nebude žadateli umožněno
po uplynutí termínu pro podání žádosti žádost opravit či doplnit a žádost bude vyřazena
z dalšího řízení. Za formální nedostatky se považuje např. absence či neúplnost
předepsaných příloh, nepravdivé či chybné uvedení předepsaných údajů (identifikační údaje
žadatele, adresa a podob.), numerické chyby v rozpočtu projektu, žádost zpracovaná
písemně rukou.
Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o poskytnutí dotace bude neprodleně po přijetí usnesení
zveřejněno na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje; neúspěšní
žadatelé budou neposkytnutí dotace písemně vyrozuměni.
XI.
Smlouva o poskytnutí dotace:
Na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o poskytnutí dotace bude mezi poskytovatelem
a žadatelem, případně jeho zákonným zástupcem, uzavřena smlouva o poskytnutí dotace,
jejíž vzor je přílohou č. 2 programu.
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XII.
Datum uznatelnosti nákladů projektu:
Uznány budou náklady vynaložené na projekt od prvního dne následujícího po dni účinnosti
smlouvy o poskytnutí dotace.
XIII.
Realizace projektu a předložení vyúčtování :
Projekt musí být realizován v termínu do dne 31.8.2011 a nejpozději do dne 30.9.2011 musí
být předloženo vyúčtování na formuláři, který je přílohou 1.b) tohoto programu a nákupní
doklady. Pro příjemce dotace je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků oproti schválené žádosti o dotaci
je možné provádět za předpokladu dohody poskytovatele a příjemce dotace uzavřené
formou dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.
XIV.
Vyplacení dotace:
Dotace bude poskytnuta jednorázově po předložení řádně vyplněného formuláře vyúčtování
dle přílohy 1.b) programu a nákupních dokladů k jednotlivým komponentům projektu. Na
účetních dokladech souvisejících s dotací je třeba uvádět, že projekt je realizován za
finanční podpory Ústeckého kraje.
Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši max. 80 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve
vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu včetně dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu.
V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace než jaký byl stanoven jako
závazný ukazatel, bude vyplacen jen alikvotní díl podpory
XV.
Udržitelnost projektu
Příjemce dotace je povinen věnovat se osobně včelařství po dobu 3 let následujících po roce
vyplacení dotace, tj. do konce roku 2014. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce
povinen vrátit poskytovateli třetinu poskytnuté dotace za každý nedokončený rok chovu včel.
Povinnost vrácení dotace nevznikne, pokud včelař prokáže, že nezanedbal řádnou péči o
včelstva, chov včel nezanikl jeho vinou a včelař učinil přiměřená preventivní opatření proti
vnější příčině zániku chovu včel (mráz, choroby).

XVI.
Povinnosti příjemce:
Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a označit na
své náklady jednotlivé úly logem kraje s názvem kraje.
Umožnit pověřeným pracovníkům Krajského úřadu Ústeckého kraje provádět kontrolu
realizace projektu v návaznosti na rozpočet projektu po celou dobu jeho stanovené minimální
udržitelnosti a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
Po dobu udržitelnosti projektu (čl. XV.) zajistit odborný dohled garanta dle čl. V.
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Respektovat závěry kontroly provedené příslušným odborem nebo odborem kontroly
krajského úřadu.
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.
Ústecký kraj je oprávněn provádět kontrolu poskytnutých účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje. Příjemce je povinen umožnit kontrolu správnosti čerpání
poskytnutých účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje do tří let ode dne
poskytnutí podpory.
Příjemce je povinen poskytnout pověřené osobě ( ke dni vyhlášení tohoto programu je
pověřenou osobou Český svaz chovatelů) v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o
šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění, (plemenářský zákon) a podle § 80 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 136/2004
Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence
hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, v platném znění, údaje o počtu
včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku. Hlášení
počtu včelstev a umístění stanovišť se předávají nejpozději do 15. září kalendářního roku na
formuláři, který chovateli včel poskytuje pověřená osoba.
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Příloha 1. a) :
Žádost o dotaci z Programu na podporu začínajících včelařů na rok 2011
Příjmení, jméno, titul
Adresa
Datum narození
Telefon, e-mail
Banka, číslo účtu
Obec, katastrální území
kde budou včelstva
umístěna
Odborný garant podle
čl.V
Adresa odborného
garanta, IČ, č. telefonu,
e-mailová adresa
Podpis odborného
garanta
Rozpočet :
Nástavkové úly
Včelstva
Pomůcky a vybavení

Celkem Kč
Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že splňuji podmínky uvedené v článku V. Programu na podporu začínajících
včelařů na rok 2011 a že všechny informace, které jsem uvedl v žádosti jsou pravdivé.
Prohlašuji, že nemám nevypořádané závazky k Ústeckému kraji ani k České republice.
Prohlašuji, že jsem ve věci nepožádal o podporu z jiného zdroje.
V……………………… dne……………………………
podpis žadatele…………………………………
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Příloha 1. b) :
Vyúčtování žádosti o dotaci z Programu na podporu začínajících včelařů na rok 2011
Příjmení, jméno, titul
Adresa
Datum narození
Telefon, e-mail
Banka, číslo účtu
Obec, katastrální území
kde jsou včelstva
umístěna
Odborný garant podle
čl.V
Adresa odborného
garanta, IČ, č. telefonu,
e-mailová adresa
Podpis odborného
garanta
Vynaložené náklady Kč
Nástavkové úly/ ks/Kč
Včelstva/ks/Kč
Pomůcky a vybavení
/ks/Kč

Celkem Kč
Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že splňuji podmínky uvedené v článku V. Programu na podporu začínajících
včelařů na rok 2011 a že všechny informace, které jsem uvedl v žádosti jsou pravdivé.
Prohlašuji, že nemám nevypořádané závazky k Ústeckému kraji ani k České republice.
Prohlašuji, že jsem ve věci nepožádal a neobdržel podporu z jiného zdroje.

V……………………… dne……………………………
podpis žadatele……………………………………….
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Příloha 1. c) :

Číslo poskytovatele:
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu
„Založení chovu včel v k.ú. ... – včelař ... ...“
(dále jen „projekt“)
Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Ing. Taťána Krydlová, vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
krydlova.t@kr-ustecky.cz / +420 475 657 535
70892156
CZ 70892156
882733379/0800 Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Příjemce
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
E-mail/telefon:
Bankovní spojení:
Pro účely poskytování dotací
byly
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 14/16Z/2010 ze dne 1.9.2010 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Nedílnou součástí smlouvy je Program na podporu začínajících včelařů na rok 2011
schválený usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ... ze dne ... (dále jen „program“)
Článek I. Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje č. ... ze dne ...
neinvestiční dotaci ve výši ...,- Kč (slovy: ...), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce, č. ú. ..., pod UZ (účelovým znakem) 99, za podmínky, že příjemce splní všechny
podmínky stanovené smlouvou a programem.
Článek II. Účel dotace
1. Dotace je přidělena za účelem realizace projektu „Založení chovu včel v k.ú. ... – včelař ...
...“ specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu.
2. Nedílnou součástí smlouvy je příloha 1.a) - žádost o poskytnutí dotace obsahující
plánovaný nákladový rozpočet projektu.
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Článek III. Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy či programu 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 dotace, 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 povinnosti
stanovené touto smlouvou či programem.

Článek IV. 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 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, adresy, dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního
registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace a se svými právy a
povinnostmi stanovenými programem a že si je vědom, že program je nedílnou součástí
smlouvy a že jako takový je pro příjemce závazný.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
obdrží 2 vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
8. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady Ústeckého kraj č. ... ze dne ....

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

příjemce

Příloha: žádost příjemce o podporu dle přílohy 1.a)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

65/2010 – 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
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.
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3 smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 10. 2009 č. 17/8Z/2009, kterým byla
společnosti MILEŠOVKA, obecně prospěšné společnosti poskytnuta dotace ve výši 1 000
000,- Kč z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „ČOV
Milešovka“, takto:
Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 28. 2. 2011. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
V Ústí nad Labem dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.
předseda správní rady
příjemce

Příloha č. 15 k usnesení č. 25/20Z/2010

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

1364/2009 – 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 Blatno
Sídlo:
Blatno č.p. 59, 439 84 Blatno
Zastoupený:
Václav Beneš – starosta obce Blatno
Kontaktní osoba: Václav Beneš – starosta obce Blatno
E-mail/telefon:
oublatno@telecom.cz/ 415 217 651
IČ:
00264768
DIČ:
Bank. spojení:
5426481/0100 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 24. 6. 2009 č. 24/6Z/2009, kterým byla
obci Blatno poskytnuta dotace ve výši 1 510 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Blatno - vodovod“, takto:
Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2011. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

V Ústí nad Labem dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Václav Beneš
starosta obce Blatno
příjemce

Příloha č. 16 k usnesení č. 25/20Z/2010

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

829/2010 – dodatek č. 2

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
Město Úštěk
Sídlo:
Mírové nám. č.p. 83, 411 45 Úštěk
Zastoupený:
Ing. Bohumír Jasanský – starosta města Úštěk
Kontaktní osoba: Ing. Bohumír Jasanský – starosta města Úštěk
E-mail/telefon: ustek@iol.cz/ 416 795 609
IČ:
00264571
DIČ:
Bank. spojení: 1003723399/0800 Česká spořitelna, 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
městu Úštěk poskytnuta dotace ve výši 3 100 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Dubičná - vodovod“, takto:
Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2011. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
V Ústí nad Labem dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Pavel Kundrát
starosta města Úštěk
příjemce

Příloha č. 17 k usnesení č. 26/20Z/2010

Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity
na území Ústeckého kraje v roce 2011
(dále jen „Program“)
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 (dále jen „Zásady“), pokud není v Programu stanoveno jinak.
Dotace z tohoto Programu je poskytována 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 na
podporu de minimis.
Úvod
Větrolamy a zeleň ve volné krajině vytváří neměnný přírodní prvek, který často bývá součástí
ÚSES (územní systém ekologické stability). Doprovodná zeleň v krajině plní také zásadní
funkci v ochraně zemědělské půdy před větrnou a vodní erozí. Větrolamy mohou být tvořeny
jak stromovým patrem, tak i keřovým a bylinným.
Krajinným prvkem s mimořádným významem pro biodiverzitu jsou na druhou stranu rovněž
nejrůznější fragmenty trávníků a starých pastvin, které v posledních desetiletích leží ladem a
často podléhají postupnému zarůstání dřevinnou vegetací. V zájmu ochrany ohrožených druhů
živočichů a rostlin by proto měl být podporován alespoň částečný návrat tradičních forem
hospodaření na tyto plochy.
Předmět dotace
Podpora je poskytována na tato opatření:
• Zakládání, obnova, údržba, a péče o větrolamy, doprovodnou zeleň, břehové
porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.
 zakládání větrolamů a protierozních vegetačních prvků, obnova a péče
o ně
 zakládání, obnova a péče o břehové porosty
 péče o památné stromy a aleje
 využívání geograficky původních vzácných a ohrožených druhů dřevin
při zakládání nelesních vegetačních prvků
•

Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně
vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů
 likvidace invazních druhů rostlin
 kosení travních porostů se zastoupením vzácných a ohrožených druhů
 extensivní pastva travních porostů se zastoupením vzácných a
ohrožených druhů
 příprava a využití regionálních travních směsí pro zakládání a obnovu
druhově bohatých luk a pastvin
 vytváření přírodních tůní a mokřadů
 reintrodukce králíka divokého v oblasti jeho předchozího rozšíření

•

Zakládání biopásů na orné půdě
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Obsah vyhlašovaného Programu dle čl. V Zásad
I. Název dotačního titulu
„Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje“
II. Zařazení dotačního programu do oblasti
Ochrana životního prostředí
III. Sledovaný záměr
Zvýšení biodiverzity a protierozní ochrany zemědělské půdy na území Ústeckého kraje.
IV. Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
• neinvestiční dotace
• na přiznání dotace není právní nárok
• dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení závazných
ukazatelů
• Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou
dotaci použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který
realizuje vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost
• minimální výše poskytované dotace činí 50.000,- Kč
• maximálně výše poskytované dotace činí 300.000,- Kč.
• maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
• Dotaci nelze využít na daň z přidané hodnoty, pokud příjemce podpory má
nárok na odpočet této daně.
• žadatel může předložit více dotačních projektů
• Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých
v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta
• 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
 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
 opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy
 nákupy pozemků nebo budov
 rekonstrukce a opravy nemovitostí
 ztráty z devizových účtů
 občerstvení a reprezentativní pohoštění
 nájemné s následnou koupí (leasing)
 cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních
náhradách, v platném znění
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mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro
zaměstnance ve veřejných službách a správě (zákon č. 143/1992
Sb., nařízení vlády č. 330/2003 v platném znění)
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost,
nemoc)

V. Okruh žadatelů
• obec v kraji,
subjekt, který je občanským sdružením a dále právnická nebo fyzická osoba
působící na území kraje, s výjimkou právnických osob jejichž zakladatelem
nebo zřizovatelem je Česká republika a Ústecký kraj
.
VI. Termín vyhlášení
• prosinec 2010
VII. Termín uzávěrky pro přijímání projektů
• 31.3. 2011 (rozhodující je datum podání na podatelně Krajského
úřadu Ústeckého kraje)
VIII. Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
Do 31.5. 2011
Termín schválení dotací na jednotlivé projekty je odvislý od termínů jednání Rady a
Zastupitelstva Ústeckého kraje v roce 2011.
IX. Stanovení konzultačního místa na krajském úřadu
Krajský úřad Ústeckého kraje, sekretariát odboru životního prostředí a zemědělství, Velká
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, telefon 475657535.
X. Hodnotící kritéria
Hodnocení projektů provede Komise zemědělství Rady Ústeckého kraje na základě návrhu
zpracovaného odborem životního prostředí a zemědělství
Komise posoudí žádosti z hlediska významu projektu a účelnosti vynaložených prostředků a
stanoví pořadí předložených žádostí o dotaci. Na základě těchto kriterií doporučí Radě a
Zastupitelstvu schválit projekty k dotaci, včetně uvedení její výše.
Rozhodnutí orgánů kraje o přidělení dotace bude neprodleně zveřejněno na úřední desce
krajského úřadu a webových stránkách kraje. Všichni žadatelé o dotaci budou o jeho
výsledcích vyrozuměni odborem životního prostředí a zemědělství
XI. Formulář žádosti
Příloha č. 1 tohoto Programu
•
Žadatel předkládá žádost o dotaci písemně na předepsaných formulářích. Žádost nesmí
být vyplněna rukou.
•
Vyplněný formulář žádosti (příloha č. 1 Programu) v jednom podepsaném originále
spolu s předepsanými přílohami lze zaslat poštou, datovou schránkou nebo podat
osobně na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje v zalepené obálce označené
slovy: NEOTVÍRAT – PODPORA OBNOVY KRAJINY A BIODIVERZITY
s uvedeným plným jménem (názvem) žadatele a úplnou adresou.
•
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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•

Nedílnou přílohou k žádosti o dotaci budou:
 Projekt, který musí obsahovat tyto náležitosti:
• stručný a výstižný název projektu,
• stručný cíl projektu (způsob či postup jeho dosažení, kvantifikace
měřitelných cílů),
• jasně formulovaný účel realizace projektu (předpokládaný konečný
přínos a efekt pro cílovou skupinu a poskytovatele),
• územní působnost projektu,
• místo realizace (zákres do kopie katastrální mapy),
• popis výchozího stavu (stručný popis výchozího stavu u žadatele a jeho
okolí, zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování a
vyhodnocení)
• navrhovaný postup realizace projektu (jednotlivé kroky a metody, které
zajistí dosažení konečného cíle, klasifikace dílčích etap realizace),
• časový plán předpokládané realizace zpracovaný do jednotlivých etap,
• celková plánovaná výše nákladů na projekt, včetně požadované výše
dotace a jiných zdrojů financování v Kč vyjádřená zároveň v
procentuálním podílu požadované dotace na celkových plánovaných
nákladech rozpočtu,
• pravdivě a přehledně sestavený neinvestiční nákladový rozpočet
projektu,
• další podklady dle povahy projektu – seznam vzácných a ohrožených
druhů rostlin, invazních druhů rostlin apod.,
• u nových výsadeb musí být předložena udržitelnost (následná péče)
projektu na následující 3 roky od provedení výsadby
 doklady o právní subjektivitě a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy,
statut, zřizovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, u obcí
výpis z registrace ekonomických subjektů, apod.),
 doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat
smlouvy),
 doklady o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,
 doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
a dále
 čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
 čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují závazky vůči Fondu
národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu,
zdravotním pojišťovnám a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání
úhrady dlužných závazků,
 čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě,
že byly žadateli finanční prostředky v předchozím roce poskytnuty
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soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhů předchozích 3 let
za přispění poskytovatele s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí
dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace.
čestné prohlášení o obdržení podpory de minimis (dotace 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 na podporu de minimis, které bylo
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006), za účelem
uzavření smlouvy na poskytnutí dotace bude požadováno prohlášení příjemce, ve
kterém uvede, že ke dni uzavření smlouvy se změnily/nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl při podání žádosti.
souhlas se zařazením do databáze poskytovatele, prohlášení o souhlasu se
zveřejněním identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace na
webových stránkách internetového serveru kraje,
doklad o vlastnictví k pozemkům dotčených projektem (výpis z katastru
nemovitostí),
pokud je žadatel nájemce pozemku bude předložen souhlas vlastníka pozemku
s realizací předmětného projektu.
vyjádření místně příslušné obce k žádosti (podle katastrálního území)
Formulář žádosti spolu se všemi přílohami je nutno sešít, aby nemohlo dojít ke
ztrátě přílohy (přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí). V případě, že
subjekt podává dvě nebo více žádostí, může vložit všechny své žádosti
s vyhotoveným projektem dle bodu XI. Programu do jedné obálky a přiloží pouze
jedno paré povinných příloh. V průvodním dopise pak uvede seznam všech
přiložených žádostí a potvrdí, že povinné přílohy jsou platné pro všechny žádosti.

XII. Vzor smlouvy
Dle přílohy č. 2 tohoto Programu
XIII. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
Dotace bude poskytnuta jednorázově po předložení závěrečné zprávy a závěrečného
vyúčtování čerpání dotace prokazujících soulad realizace projektu s rozpočtem projednaným
jako součást předmětné žádosti o dotaci.
Závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit do 30 dnů po ukončení realizace projektu,
nejpozději však do 30.11.2011. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit
závěrečné vyúčtování čerpání dotace.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
• označení příjemce dotace
• číslo dotace
• popis realizace projektu včetně dodržování harmonogramu
• kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu
• přínos projektu pro cílové skupiny
• celkové zhodnocení projektu
• vyúčtování poskytnuté dotace
Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie,
novinové články, plakáty, prezenční listiny apod.). Doplňkovou strukturu závěrečné zprávy
(průběžné zprávy) stanoví podle potřeby odpovědný odbor krajského úřadu.
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Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
• přehled příjmů a výdajů projektu
• přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle schváleného
rozpočtu
Ve výjimečných případech poskytnutí dotace bez předložení dokladů příjemce doloží
vyúčtování poskytnuté dotace kopiemi prvotních účetních dokladů a pracovních smluv,
objednávek a dalších dokladů, které se vztahují k realizaci projektu.
V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování
posoudí odbor ZPZ krajského úřadu důvody a může rozhodnout o prodloužení termínu
vyúčtování, maximálně však o 10 dnů.
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Příloha č. 20 k usnesení č. 32/20Z/2010
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
pro rok 2011
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen „Program“) zřizuje
Ústecký kraj v souladu s § 28a písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se „Strategií rozvoje kultury a památkové péče Ústeckého kraje“
schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 35/25/2004 dne 5. 5. 2004, zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými
Zásadami pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Cílem programu je především:
1. záchrana bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních
památek, záchrana a obnova movitých i nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji
(např. opravy a rekonstrukce hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné
městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení
interiérů … a dalších objektů prohlášených za kulturní památku);
2. zachování kulturně – historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých
kulturních památek.

Článek I.
podpora
1) K zajištění cílů Programu se poskytuje podpora ve formě příspěvku (pro účely Programu dále
označovaný pouze jako “dotace“) ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2) Dotace není určena na modernizaci kulturních památek a na stavební úpravy, které by byly
v rozporu se závazným stanoviskem výkonného orgánu státní památkové péče nebo
rozhodnutím dle § 10 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.
3) Dotace nebude poskytnuta na již dokončenou akci.

Článek II.
okruh žadatelů
1) O dotaci z tohoto Programu mohou požádat vlastníci kulturních památek – obce, neziskové
organizace, občanská sdružení a spolky, církve, právnické osoby a podnikající i nepodnikající
fyzické osoby s výjimkou právnických osob jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká
republika a Ústecký kraj.
2) Žadatelé nemají na dotaci právní nárok.

Článek III.
výše dotace
Minimální výše poskytované dotace v rámci Programu činí 50 tis. Kč na jednu realizovanou akci
podanou v jednom kalendářním roce.

Článek IV.
finanční rámec
Finanční rámec Programu sestává z nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let, částky
vyčleněné v rozpočtu Ústeckého kraje k tomuto účelu v příslušném kalendářním roce a prostředky
získané od dalších subjektů.

Článek V.
účel dotace a spoluúčast žadatele
1) V rámci stanovených cílů Programu lze dotaci použít k úhradě zvýšených nákladů spojených
se zachováním nebo obnovou kulturní památky s tím, že spoluúčast žadatele bude činit
nejméně 30 % celkových nákladů spojených se zachováním nebo obnovou kulturní památky.
2) V případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100 % celkových
nákladů.
3) Dotaci lze poskytnout i vlastníkům, kteří ze svých prostředků nejsou schopni uhradit nutné
náklady na zachování a obnovu kulturní památky. V takovém případě nemusí být zachována
1
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spoluúčast žadatele v uvedené výši. V případě obnovy lze však dotaci poskytnout pouze
tehdy, je-li obnova kulturní památky podložena nařízením provedení nezbytných úprav na
stavbě, vydaným územně příslušným stavebním úřadem, které je v souladu se zásadami
památkové péče, a u movité kulturní památky pak odborným posudkem Národního
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem.
4) Do výše celkových nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který příjemce dotace
může uplatnit podle zvláštních právních předpisů (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
5) V případě zvlášť hodného zřetele mohou orgány Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí
dotace s odhlédnutím od náležitostí žádosti uvedených v článku VI.

Článek VI.
náležitosti žádosti
1) Žádost musí obsahovat řádně vyplněný titulní list žádosti o poskytnutí dotace podle přílohy „A“
tohoto Programu a povinné přílohy:
a) doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce:
- jde-li o nemovitost zapisovanou do katastru nemovitostí výpis z katastru nemovitostí nebo
jeho ověřená kopie, kopie snímku z katastrální mapy, popřípadě geometrického plánu, které
nejsou starší než šest měsíců;
- jde-li o kulturní památku, která není předmětem evidence katastru nemovitostí (sochy, boží
muka, movité kulturní památky apod.), např. výpis z evidence majetku vlastníka, kupní
smlouva, darovací smlouva, doklad o vypořádání dědictví, nebo čestné prohlášení ne starší
3 měsíců, kopie snímku katastrální mapy se zákresem umístění kulturní památky;
b) závazné stanovisko vydané příslušným správním orgánem podle § 14 odst. 1 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebo rozhodnutí dle
§ 10 odst. 2 téhož zákona, ve věci konkrétního postupu a podmínek obnovy kulturní památky;
c) specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a sjednané nebo odborně odhadnuté
ceny zachování nebo obnovy kulturní památky, včetně specifikace prací, ke kterým se váže
žádost o dotaci (z předložených rozpočtů musí být patrné zvýšené náklady např. na použitý
materiál nebo odborné práce které jsou z památkového hlediska požadované);
d) fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle
druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci;
e) záměr prezentace kulturní památky po realizaci dotace, pokud bude využívána pro kulturněvzdělávací a veřejnosti přístupné účely; pokud kulturní památka k výše uvedeným účelům
sloužit nebude, žadatel tuto skutečnost v této příloze rovněž uvede;
f) jde-li o movitou kulturní památku, specifikace způsobu její ochrany před poškozením,
zničením nebo odcizením;
g) přehled o výši přijatých dotací na konkrétní památku (státní rozpočet, obecní rozpočet,
soukromý sektor apod.) v průběhu předcházejících tří let.
2) Jde-li o případ poskytnutí dotace vlastníku kulturní památky, který nemůže uhradit z vlastních
prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, přikládají se k žádosti
o dotaci rovněž:
a) jde-li o nemovitou kulturní památku, doklady o příjmech plynoucích z této nemovitosti za
poslední tři roky, popřípadě o závazcích na ní váznoucích;
b) notářsky nebo matrikou ověřené čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky
o jejich příjmech a případných hospodářských výsledcích za poslední tři roky a o jejich
majetkových poměrech ke dni podání žádosti o dotaci;
c) u nemovité kulturní památky nařízení provedení nezbytných úprav na stavbě, vydaným
územně příslušným stavebním úřadem; u movité kulturní památky pak odborným posudkem
Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem;

3) V případě rozhodnutí příslušného orgánu Ústeckého kraje o přidělení podpory bude dotace
poskytnuta pouze po doložení níže uvedených skutečností. Tyto skutečnosti je třeba doložit
v uvedené formě nejpozději do 1 měsíce od vyrozumění o rozhodnutí o poskytnutí dotace,
a)
čestné prohlášení nebo jiný doklad o tom, že na vlastníka kulturní památky nebyl
vyhlášen konkurz, likvidace nebo, že na majetek není prohlášena exekuce a žadatel není
pravomocně uznán vinným z úmyslného trestného činu; pokud na kulturní památce vázne
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zástavní právo spojené se splátkami úvěru, které je uvedeno v listu vlastnictví doklad, že ve
splácení úvěru nedochází k prodlení;
b)
potvrzení místně příslušného správce daně, že žadatel nemá v evidenci daní daňové
nedoplatky, ne starší tří měsíců;
c)
potvrzení příslušných zdravotních pojišťoven, že žadatel nemá v jejich evidenci žádné
nedoplatky pojistného ani penále, ne starší tří měsíců;
d)
potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá v jejich evidenci
žádné nedoplatky pojistného ani penále, ne starší tří měsíců;
e)
kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu;
f)
výpis obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, popř. přidělení identifikace
Ministerstva vnitra ČR, živnostenský list;
g)
pokud bylo závazné stanovisko dle bodu 1b) tohoto článku vydáno, v souladu s § 149
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad
pro rozhodnutí stavebního úřadu – kopii rozhodnutí příslušného stavebního úřadu;

Článek VII.
způsob, termín a místo podání žádosti
Žádost o poskytnutí dotace – příloha „A“ – spolu se všemi přílohami musí být doručena v zalepené
obálce označené textem „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“
nejpozději do 1. února 2011 včetně na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče,
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
s textem NEOTVÍRAT!
Žádosti došlé po datu 1. 2. 2011 nebudou posuzovány a žadatelé budou o tomto vyrozuměni.
Žádost a veškeré přílohy musí být zpracované v českém jazyce. Do výběru budou přijaté pouze
kompletní žádosti se všemi přílohami. Pokud bude žádost o dotaci obsahovat formální nedostatky
(absence dokladů a příloh, chybné nebo nepravdivé uvedení předepsaných údajů, numerické chyby
v rozpočtu plánované akce), bude vyřazena z dalšího řízení. Rukou psané žádosti nebudou přijaty.
Žádosti se archivují, dokumenty – např. projektové dokumentace, výkresy, výkazy výměr apod. - se
mohou u neúspěšných žádostí na výslovný požadavek vrátit žadateli, který si je vyzvedne..

Článek VIII.
způsob hodnocení žádostí
1)
Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje shromáždí a
připraví podklady pro vyhodnocení žádostí tak, aby bylo možno žádosti vyhodnotit z pohledu
ust. § 16 odst. 1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů a ust. §§ 11 až 15 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se tento zákon provádí.
2)
Žádosti a další podklady předloží odbor kultury a památkové péče Komisi pro kulturu
Rady Ústeckého kraje, která žádosti vyhodnotí a vybrané doporučí nebo nedoporučí
k poskytnutí dotace příslušným orgánům kraje. Komise pro kulturu postupuje při vyhodnocení
jednotlivých žádostí v souladu s právními předpisy uvedenými v odst. 1).
3)
Rada Ústeckého kraje projedná doporučení Komise pro kulturu a rozhodne o
poskytnutí dotace a uzavření příslušné smlouvy dle předloženého návrhu, nebo doporučí věc
k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Článek IX.
oznámení o poskytnutí podpory
Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po přijetí usnesení zveřejněno na úřední
desce Krajského úřadu a webových stránkách Ústeckého kraje. Všichni žadatelé budou písemně
vyrozuměni odborem kultury a památkové péče o výsledku schvalovacího procesu a vyzváni
k uzavření smlouvy, dle návrhu schváleného orgánem kraje.
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Článek X.
poskytnutí podpory
Podporu lze poskytnout pouze na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Jednotlivé opravy,
rekonstrukce staveb nebo restaurátorské zásahy budou realizované v souladu s podmínkami
stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace z Programu. Finanční prostředky z tohoto Programu
budou vlastníkům kulturních památek poskytnuté na základě předložených faktur, po vyčerpání
vlastního podílu, jehož výše bude zakotvena ve smlouvě. Ve výjimečných případech vlastníkům, kteří
nejsou schopni z vlastních prostředků zajistit záchranu kulturní památky (dle čl. V odst. 2),
a k havarijnímu stavu prokazatelně nedošlo z jejich viny, je možné poskytnout dotaci průběžně a to na
základě předložení dílčích faktur a tato skutečnost bude uvedena ve smlouvě o konkrétním případu
poskytnutí dotace.

Článek XI.
závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
Závěrečnou zprávu o realizované akci příjemce dotace předkládá do jednoho měsíce po ukončení
prací spolu se závěrečným vyúčtováním dotace. Pokud se práce na obnově kulturní památky
neprovedou ve výši plánovaných celkových nákladů, uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, má
se za to, že úspora vznikla z dotace. U akcí, které přecházejí do následujícího roku se vyúčtování
a případné vrácení nevyčerpaných prostředků provádí do jednoho měsíce od ukončení prací.
Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet Fondu rozvoje Ústeckého
kraje, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečné zprávy. V případě
nedodržení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace se dotace buď neposkytne vůbec nebo v případě
průběžného financování se vyplacená část dotace vrátí Ústeckému kraji v plné výši do
14 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o nedodržení podmínek smlouvy.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
1. přesné označení příjemce dotace,
2. číslo smlouvy o poskytnutí dotace,
3. fotodokumentaci obnovené kulturní památky,
4. položkový rozpis provedených prací.
Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
1. celkový přehled nákladů na opravu nebo obnovu nebo restaurování kulturní památky,
2. kopii smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem prací,
3. kopie účetních dokladů včetně výpisu z účtu vlastníka, z kterého je patrná úhrada faktury
dodavateli,
4. v případě hotovostní platby pokladní doklad.

Článek XII.
časový rámec Programu
vyhlášení Programu
příjem žádostí o dotaci
hodnocení žádostí Komisí pro kulturu
rozhodnutí o poskytnutí dotace příslušným
orgánem Ústeckého kraje

vyrozumění žadatelů o výsledku
schvalovacího procesu
doložení povinných příloh dle bodu 3) čl. VI.
vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace
předání závěrečné zprávy a vyúčtování

do 7. ledna 2011
do 1. 2. 2011
do konce února 2011 dle zasedání Komise

do konce dubna 2011 u dotací schvalovaných
Radou Ústeckého kraje
do konce června 2011 u dotací schvalovaných
Zastupitelstvem Ústeckého kraje
neprodleně po ověření zápisu ze zasedání orgánů
Ústeckého kraje
do 1 měsíce od vyrozumění žadatelů o rozhodnutí
poskytnout dotaci
návazně na doložení povinných příloh dle bodu 3)
čl. VI.
do 1 měsíce od ukončení prací

Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 00/00Z/2010 ze dne 22.12.2010.
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Příloha A:
ŽÁDOST O DOTACI:

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011
IDENTIFIKACE
NÁZEV AKCE VČETNĚ IDENTIFIKACE OBJEKTU
(číslo popisné, číslo parcely, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR):

2. NÁZEV ŽADATELE - VLASTNÍKA:

3. ADRESA,SÍDLO VLASTNÍKA:

4. TELEFON:

5. E-MAIL:

6. ZODPOVĚDNÁ A KONTAKTNÍ OSOBA:
7. ADRESA ZODPOVĚDNÉ A KONTAKTNÍ OSOBY:

8. TELEFON:

9. E-MAIL:

ÚČEL AKCE A JEJÍ POPIS
10. UMÍSTĚNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY:

11. CÍL – ÚČEL OBNOVY:

12. ROZSAH A CHARAKTER PRACÍ:

13. POŽADOVANÁ DOTACE BUDE POUŽITA KE KRYTÍ NÁKLADŮ NA:

PŘIPRAVENOST
14. POŽADOVANÁ DOTACE (ČÁSTKA V KČ):
15. SPOLUÚČAST ŽADATELE VČETNĚ
OSTATNÍCH ZDROJŮ (ČÁSTKA V KC):
16. PLÁTCE DPH *:
ANO
17. JE DOTČENÁ NEMOVITOST
ZAHRNUTA DO OBCHODNÍHO
ANO
MAJETKU ŽADATELE *:
18. HODLÁTE UPLATNIT ODPOČET
ANO
DPH *:
19. CELKOVÉ NÁKLADY NA OBNOVU DLE
PŘEDLOŽENÉHO ROZPOČTU:
20. TERMÍN ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ AKCE(DD.MM. - DD.MM.RRRR):

NE
NE
NE

21. POČET PŘÍLOH:
22. SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE:
* nehodící se škrtněte
DATUM:

RAZÍTKO A PODPIS ŽADATELE:
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

0000/KP/2011

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: novak.p@kr-ustecky.cz / +420 475 657 256
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 882733379/0800, Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Příjemce
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
Bank. spojení:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

na obnovu kulturní památky – název památky, rejstř. č. 00000 / 0-000 ÚSKP ČR
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bod 30 příloha č. 3
Preambule
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2010 (dále jen
„Program“) schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 00/00Z/2010 ze dne
22. 12. 2010 s cílem pomoci vlastníkům kulturních památek uchránit odkaz našich předků
pro budoucí generace.

Článek I.
Výše dotace
Poskytovatel poskytuje příjemci na základě rozhodnutí Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje
usnesení 00/00/2010 ze dne DD.MM.2010 příspěvek ve smyslu ust. § 16 odst. 1 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „dotace“) ve
výši 000 000,- Kč včetně/bez DPH (slovy: korun) pod UZ 102, který bude při splnění
podmínek stanovených touto smlouvou převeden bezhotovostně na účet příjemce u název
bankovního ústavu, č. ú. 0000000000/0000. Výše dotace je konečná.

Článek II.
Účel dotace a podmínky poskytnutí
1. Dotace se poskytuje na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou
kulturní památky (dále jen „obnova kulturní památky“) – název památky, rejstř. č.
00000 / 0-0000 ÚSKP ČR v rámci Programu, související s těmito pracemi: specifikace
prací.
2. Dotace je poskytnuta účelově dle Čl. II. bodu 1 a nelze ji použít na práce investiční
povahy, modernizaci nebo jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka. Rovněž ji nelze
poskytnout na práce, které jsou v rozporu se závazným stanoviskem správního orgánu
státní památkové péče.
3. Dotace je/není slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie (smlouva o založení Evropského společenství).*
Dotace je poskytována 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 na podporu
de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne
28.12.2006
Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis dle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které bylo
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006, a jenž příjemce
uvedl v formuláři žádosti o dotaci. **
Poznámka pro */**– je třeba aplikovat podle skutečnosti. Dotaci, která je
neslučitelnou podporou, lze poskytnout pouze v případě, že jsou splněny
podmínky pravidla de minimis. V takovém případě se ve smlouvě neužije text
označený žlutým polem a značkou *, ale pouze text v zeleném poli označeném
značkou **.
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4. Dotace bude do své výše poskytnuta v souladu s ustanovením Čl. X. Programu, tj. na
základě předložení faktur s položkovým rozpisem prací za provedené práce k celkové
ceně obnovy, dokladu o vyčerpání podílu příjemce (tj. faktury s rozpisem prací a výpisu
z účtu příjemce nebo pokladního dokladu) a to až po kontrole provedených prací,
provedené zástupcem poskytovatele.
Práce musí být provedeny v souladu se závazným stanoviskem název úřadu,
č.j. 0000/00/000 ze dne DD.MM.RRRR.
5. Spoluúčast příjemce na celkových skutečných nákladech spojených se zachováním
nebo obnovou kulturní památky (bod 1. tohoto článku smlouvy) se stanovuje na
min 00 % včetně/bez DPH, tj. 000 000,- Kč.
6. Příjemce provede výše uvedené práce v termínu nejpozději do DD.MM.RRRR.
7. V případě nečerpání nebo úspory předem vyplacené dotace nebo její části příjemce vrátí
odpovídající finanční částku poskytovateli nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne
vzniku úspory či nečerpání.
8. Pokud se práce neprovedou ve výši nákladů předpokládaných na obnovu kulturní
památky, má se za to, že úspora vznikla z dotace.
9. Výše nákladů předpokládaných na obnovu kulturní památky činí 000 000,- Kč včetně/bez
DPH.
10. Dotaci lze/nelze užít na úhradu DPH související s obnovou kulturní památky.
11. Příjemce vrátí nevyčerpané či uspořené finanční prostředky z dotace zpět na účet
poskytovatele nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne předložení závěrečné zprávy
(viz. Čl. III. této smlouvy).
12. Pokud nebude obnova kulturní památky realizována v předpokládaném rozsahu se
kterým bylo uvažováno při určení výše dotace a procentuálního podílu příjemce na
obnově kulturní památky, snižuje se výše dotace, ke které je poskytovatel podle
ustanovení bodu 3. Článku II. této smlouvy povinen o příslušnou část, o kterou se snížil
rozsah obnovy kulturní památky (skutečné náklady obnovy kulturní památky).
13. V případě nedodržení podmínek této smlouvy poskytovatel dotaci neposkytne nebo
v případě přímé úhrady faktur nedojde k realizaci platby.

Článek III.
1. Příjemce prohlašuje, že dotaci za stanovených podmínek přijímá a výslovně se zavazuje
použít dotaci na daný účel a dodržet povinnosti stanovené mu touto smlouvou, zejména
stanovené v článku II. této smlouvy.
Příjemce je dále povinen:
2. Vhodným způsobem viditelně označit, že obnovu kulturní památky podporuje Ústecký
kraj (závěrečná zpráva, účetní doklady, propagační materiály ad.).
3. Předat poskytovateli do 1 měsíce od ukončení prací závěrečnou zprávu společně se
závěrečným vyúčtováním :

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
a) přesné označení příjemce dotace;
b) číslo smlouvy o poskytnutí dotace;
c) fotodokumentaci obnovené kulturní památky;
d) položkový rozpis provedených prací.
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Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a) celkový přehled skutečných nákladů na obnovu kulturní památky;
b) kopii smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem prací (společně
s dokladem o výběru zhotovitele (dodavatele) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, vznikla-li taková povinnost), pokud ji již příjemce neposkytl;
c) kopie účetních dokladů včetně výpisů z účtu příjemce popř. pokladní doklady, ze
kterých jsou patrny platby související s obnovou kulturní památky.
4. Nahlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče, jakékoli
změny identifikace příjemce (název příjemce, změnu adresy či sídla atd.), a to
neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od uskutečnění změny.
5. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet akce a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní
evidence.
6. Vrátit poměrnou část dotace poskytovateli, pokud došlo k úspoře či nevyčerpání
prostředků z poskytnuté dotace či její části v průběhu realizace obnovy kulturní památky
nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne vzniku úspory či nečerpání.
7. Respektovat přijaté závěry z kontroly, provedené příslušným odborem nebo orgánem
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. V případě, že prokazatelně poruší podmínky
této smlouvy, je povinen vrátit dotaci v plné výši.
8. Vrátit dotaci v plné výši v případě odstoupení od smlouvy.

Článek IV.
1. Poruší-li příjemce dotace podmínky sjednané touto smlouvou, je povinen vrátit
poskytnutou dotaci v plné výši.
2. Neoprávněné použití finančních prostředků poskytnutých dotací
je porušením
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.
Ostatní ujednání
1. Obě smluvní strany jsou obeznámeny 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
dodatků a příloh, není označován za obchodní tajemství.
Příjemce 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
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povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím
a zveřejněním.
2. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, názvu akce
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. Pro případ, že některé právní vztahy nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, vztahují
se na ně ustanovení § 11 až 15 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon
České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž poskytovatel
obdrží tři vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení.
6. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 00/00/2010 ze dne DD.MM.2011.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvní stranou, která
tak učiní jako poslední.

V Ústí nad Labem dne

V

poskytovatel
Ústecký kraj
Jana Vaňhová
hejtmanka
l

dne

příjemce
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Příloha č. 23 k usnesení č. 33/20Z/2010

Dotační program

„Program na záchranu a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého
kraje pro rok 2011“
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, které jsou zveřejněny na internetové adrese
www.kr-ustecky.cz, pokud v tomto programu není stanoveno jinak.

Předmět podpory
Stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou
bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní
krajinu Ústeckého kraje, které nejsou prohlášeny za kulturní památku dle zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (tj. drobná
sakrální architektura - např. křížky, Boží muka, kapličky, výklenkové kaple, zastavení,
křížové cesty apod.; smírčí kříže, odpočivné kameny, samostatně stojící sochy
a sousoší, kašny, zvoničky, význačné náhrobky, pomníky a pomníčky padlých,
historické pamětní desky (vzniklé před r. 1950), milníky, mezníky, skalní reliéfy,
pamětní nápisy, památky místního významu atd. – dále jen „drobná architektura“).

Obsah
I.

název dotačního programu

„Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní
krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011“

II.

zařazení dotačního programu do oblasti dle čl. I odst. 2 „Zásad
pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu
Ústeckého kraje“
c) kultura a památková péče

III. žadatelé o dotaci
Žadatelem o dotaci může být pouze:
a) obec v kraji,
b) subjekt, který je občanským sdružením, humanitární organizací či jinou právnickou
nebo fyzickou osobou působící na území kraje v oblasti kultury s výjimkou
právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a
Ústecký kraj, a který splňuje následující kritéria vhodnosti:
- je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník,
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-

má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,
je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší
činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.
Žadatel musí být vlastníkem drobné architektury, na jejíž záchranu či obnovu je
dotace žádána.

IV. sledovaný záměr
záchrana a obnova drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje
podpora subjektů zabezpečujících aktivity spojené se zachováním drobné
architektury
zachování a rozvoj péče o drobnou architekturu

V.

forma dotace, stanovení účelu použití prostředků a uznatelné
náklady

Forma dotace: neinvestiční dotace
Stanovení účelu použití prostředků:
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny na podporu záchrany a
obnovy drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje,
které nejsou prohlášeny za kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, přesto však významným
způsobem dotvářejí kulturní krajinu a posilují vytváření pozitivních vazeb
k historickému a kulturnímu vývoji na území Ústeckého kraje.
Uznatelné náklady:
Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky čl. VIII odst. 13 „Zásad pro
poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje“.
Uznatelným nákladem jsou pro účely tohoto dotačního programu rovněž náklady na
rekonstrukce a opravy nemovitostí, bezprostředně související se záchranou či
obnovou drobné architektury.

VI. výše dotace, výše spoluúčasti příjemce dotace
Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč. Maximální výše dotace je 70%
z celkových nákladů projektu. Procentuální podíl dotace je závazným finančním
ukazatelem v rámci celkových nákladů projektu.

VII. termín vyhlášení
do 7. ledna 2011

VIII. termín uzávěrky pro přijímání projektů
Zpracovaný projekt s žádostí a přílohami v zalepené obálce označené:
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a) názvem programu - Program na záchranu a obnovu drobných památek a
architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011,
b) plným jménem (názvem) žadatele a adresou,
c) textem „NEOTVÍRAT“
doručují žadatelé na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
! Uzávěrka přijímání projektů:

1. února 2011 !

IX. termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
do konce dubna 2011 u žádostí schvalovaných Radou ÚK
do konce června 2011 u žádostí schvalovaných Zastupitelstvem ÚK

X.

konzultační místo na krajském úřadu

Kontaktní osoby:
pracovníci Odboru kultury a památkové péče KÚ Ústeckého kraje
Vlastimil Hauf

e-mail: hauf.v@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 369

Jiří Souček

e-mail: soucek.j@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 249

XI. hodnotící kritéria
význam projektu pro uchování drobné architektury na území Ústeckého kraje
rozsah působení projektu
spádová oblast působení projektu

XII. formulář obsahu žádosti
dle příloh A, C toho programu

XIII. vzor smlouvy o poskytnutí dotace.
dle přílohy B toho programu
___________________________________________________________________
Tento „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011“ byl schválen usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 00/16Z/2010 ze dne 1.9.2010.
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Příloha A
Žádost o účelovou neinvestiční dotaci

Program na záchranu a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje
pro rok 2011
Identifikace projektu (barevné řádky se nevyplňují)
1. Název projektu:
2. Název žadatele: (v souladu s údaji na předložených dokladech a s administrativním registrem ekonomických subjektů
MF ČR - http://www.info.mfcr.cz/ares/ares.html)

2.1 Statutární zástupce: (v případě příspěvkových organizací je žadatelem zřizovatel)

2.2 Bankovní spojení:

2.4 IČ:

2.5 DIČ:

2.3 Plátcem DPH:
ANO
NE
3. Adresa žadatele: (v souladu s údaji na předložených

3.1. Telefon:

3.2 E-mail:

5.1 Telefon:

5.2 E-mail:

dokladech)

4. Osoba zodpovědná za realizaci projektu:
5. Adresa:

Účel projektu a jeho popis
6. Umístění projektu:
7. Cíl – účel projektu: (podrobněji uveďte v příloze)
8. Charakter projektu: (podrobněji uveďte v příloze)
9. Požadovaná dotace bude použita ke krytí nákladů na:
Připravenost projektu
10. Požadovaná výše dotace celkem:
v členění

11. Vlastní zdroje žadatele:
12. Ostatní zdroje:
13. Celkové náklady projektu:
14. Termín zahájení a dokončení projektu:

a) nákup materiálu:
b) nákup služeb:
c) stavební práce:

15. Přesný termín a místo stěžejní akce:

16. Počet příloh: 15 (viz. Příloha C - Seznam příloh k žádosti o účelovou neinvestiční dotaci)
17. Spolupracující instituce a organizace:

Datum:

Razítko a podpis žadatele:

bod 31 příloha č. 1
Příloha B

Krajský úřad
Číslo poskytovatele: 00/2011
Číslo příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

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
PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí Odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
novak.p@kr-ustecky.cz / +420 475 657 256
70892156
CZ 70892156
882733379/0800 Česká spořitelna a.s., centrála v Praze

a
Příjemce:
Název
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u ………………………., oddíl ..................,
vložka .....................
(podnikateli byl vydán živnostenský list č.j. ….. …úřadem v …………. dne ……….)
Výpis z obchodního rejstříku (Živnostenský list) příjemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)

K REALIZACI PROJEKTU
„Název“(dále jen „projekt“)

bod 31 příloha č. 1

Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 13/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami a
v souladu s dotačním programem „Program na záchranu a obnovu drobných památek a
architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011“ schváleným
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 00/16Z/2010 ze dne 1.9.2010.

Článek 1.

Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.
00/00RZ/2011 ze dne DD. MM. 2011 neinvestiční dotaci ve výši 00,00,- Kč (slovy: 00 korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 000000/0000 pod UZ (účelovým znakem)
95, za podmínky, že dotace bude příjemcem použita nejpozději do konce roku 2011.
Dotace je/není slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie
(smlouva o založení Evropského společenství).*
Dotace je poskytována 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 na podporu de minimis, které
bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne 28.12.2006
Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se příjemcem
přijatých podpor de minimis dle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské
unie L 379 dne 28.12.2006, a jenž příjemce uvedl v formuláři žádosti o dotaci. **
*/**

Poznámka pro
– je třeba aplikovat podle skutečnosti. Dotaci, která je neslučitelnou
podporou, lze poskytnout pouze v případě, že jsou splněny podmínky pravidla de minimis.
*
V takovém případě se ve smlouvě neužije text označený žlutým polem a značkou , ale pouze
**
text v zeleném poli označeném značkou .

Článek 2.

Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu „Název“ v rámci „Programu na
záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje
pro rok 2011“, za podmínky splnění druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu
dotace v této podobě:
- nákup materiálu 00,00,- Kč
- nákup služeb 00,00,- Kč
- stavební práce 00,00,- Kč
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu
dohody smluvních stran. Taková dohoda je možná nejpozději do doby ukončení realizace projektu.
3. Termín ukončení realizace projektu je DD. MM. 2011. Tento termín byl schválen usnesením
Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 00/00RZ/2011, ze dne DD. MM. 2011. Pro příjemce dotace
je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz odst. 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 1.1.2011.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
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- 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.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
- dlužný úrok,
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- nákupy pozemků a budov,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing),
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a
správě (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů),
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta jednorázově. Dotace bude do 30 dnů od uzavření této smlouvy
převedena bezhotovostně na bankovní účet příjemce uvedený ve smlouvě.
6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech
projektu ve výši maximálně 00,00 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu
k celkovým plánovaným nákladům projektu, které činí 00,00,- Kč, včetně dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu dotace.
Článek 3.

Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
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 dle Článku 2 odstavec 1 smlouvy a jejich řádné a
oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeného v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska
poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
e) Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
nejpozději do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Pokud byl projekt realizován před
uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předat poskytovateli písemnou závěrečnou
zprávu o použití poskytnuté dotace 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 1. straně smlouvy),

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,
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-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:

f)

-

přehled všech příjmů a výdajů projektu,

-

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
rozpočtu dle Článku 2 odstavec 1 smlouvy.

nákladového

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. Na
daňových dokladech souvisejících s dotací uvádět, že projekt je realizován za finanční
podpory Ústeckého kraje.

g) 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.
h) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
i)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz odst. 6.
Článku 2 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.

j)

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.

k) 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.
l)

Respektovat závěry kontroly provedené odborem kultury a památkové péče nebo orgánem
kontroly krajského úřadu.

m) 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, ve znění pozdějších předpisů, 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.
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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, ve znění pozdějších předpisů. 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, 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. 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.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje
00/00RZ/2011 ze dne DD. MM. 2011.

V Ústí nad Labem dne

poskytovatel
Ústecký kraj
Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Přílohy

V ………. dne

příjemce

stranami.
č.
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Příloha C
Seznam příloh k žádosti o účelovou neinvestiční dotaci
„Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní
krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011“

Příloha č. 1
Projekt (viz samostatný soubor)

Příloha č. 2
Doklad osvědčující vlastnické právo k drobné architektuře:
∗ jde-li o nemovitost zapisovanou do katastru nemovitostí – kopie výpisu z katastru nemovitostí,
kopie snímku katastrální mapy, popřípadě geometrického plánu;
∗ jde-li o věc, která není předmětem evidence katastru nemovitostí (sochy, boží muka, křížky
apod.) – jiný doklad o vlastnictví, např. výpis z evidence majetku vlastníka, kupní smlouva,
darovací smlouva, doklad o vypořádání dědictví, nebo čestné prohlášení o vlastnictví; kopie
snímku katastrální mapy se zákresem umístění drobné architektury na konkrétním pozemku.
Příloha č. 3
V případě rozdílného vlastnictví drobné architektury a pozemku, na němž se nachází, souhlas
vlastníka pozemku s pracemi na obnově drobné architektury, která stojí na jeho pozemku.
Příloha č. 4
Fotodokumentace současného technického stavu drobné architektury nebo jejích částí podle druhu
a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci.
Příloha č. 5
Pokud se drobná architektura nachází v prostoru památkové rezervace, zóny, případně ochranného
pásma (území chráněná ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů) kopie závazného stanoviska příslušného správního orgánu památkové péče
k obnově drobné architektury ve smyslu § 14 odst. 2 cit. zákona.
Příloha č. 6
Kopie rozhodnutí nebo opatření příslušného stavebního úřadu, pokud je podle stavebního zákona
požadováno.
Příloha č. 7
Kopie aktuálních dokladů o právní subjektivitě (např. společenská smlouva, stanovy, statut,
zřizovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, u obcí výpis z registrace
ekonomických subjektů, apod.).
Příloha č. 8
Kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem osvědčujícím
oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek.
Příloha č. 9
Kopie aktuálních dokladů o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno plátci
DPH. (Je nutné hlásit případné změny v průběhu roku !)
Příloha č. 10
Kopie dokladů o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu (smlouva nebo potvrzení
příslušného bankovního ústavu).
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Příloha č. 11

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji tímto, že fyzická / právnická osoba
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..

nemá v době podpisu tohoto prohlášení u místně příslušného finančního úřadu, okresní správy
sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma možných
právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj .

V ……………… dne ………………

……………………………………
(jméno, podpis, funkce)
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Příloha č. 12

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji tímto, že fyzická / právnická osoba
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům,
přičemž za závazky vůči státním fondům se považují závazky vůči Fondu národního majetku,
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, zdravotním pojišťovnám a Celní správě, za
vypořádání nelze považovat posečkání dlužných závazků.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma možných
právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj .

V ……………… dne ………………

……………………………………
(jméno, podpis, funkce)
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Příloha č. 13

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji tímto, že fyzická / právnická osoba
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Ústeckého
kraje, poskytnuté finanční prostředky v předchozím roce byly ve stanoveném termínu řádně
vyúčtovány.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma možných
právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj .

V ……………… dne ………………

……………………………………
(jméno, podpis, funkce)

bod 31 příloha č. 1
Příloha č. 14

SOUPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
realizovaných v průběhu předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje

jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..

název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

bod 31 příloha č. 1
Příloha č. 15

Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu
(„de minimis“)
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:
1
Fiskální rok (účetní období)
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat podporu malého rozsahu („de minimis“) v souladu s
2
nařízeními Komise (ES) podávám za žadatele - příjemce podpory toto
če st n é p ro h l áš en í
o všech dalších podporách malého rozsahu („de minimis“), obdržených v rozhodném období, přičemž
rozhodným obdobím je dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období).

1. Podpora dle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a
88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů:
3

Žadatel – příjemce podpory obdržel - neobdržel v rozhodném období podporu de minimis
v celkové výši …………………….. € a tato výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise
(ES) č. 1535/2007 ve výši 7.500 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČ:
název / jméno

Den poskytnutí
4
podpory

Výše podpory
5

v Kč

v€

Celkem

2. Podpora dle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88
Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
3

Žadatel – příjemce podpory obdržel - neobdržel v rozhodném období podporu de minimis
v celkové výši …………………….. € a tato výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise
(ES) č. 875/2007 ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČ:
název / jméno

Den poskytnutí
4
podpory

Výše podpory
v Kč

5

v€

Celkem
1

2

3
4

5

Příjemce podpory, který je účetní jednotkou dle § 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, uvede účetní
období, které používá dle § 3 odst. 2 tohoto zákona, příjemce podpory, který není účetní jednotkou, uvede
kalendářní rok.
- Podpory de minimis poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů (Úř. věst.
L 337, 21.12.2007, s. 35.)
- Podpory de minimis poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č.
1860/2004 (Úř. věst. L 193, 25.7.2007, s. 6).
- Podpory de minimis poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (Úř. věst. L 379, 28.12.2006, s. 5).
Nehodící se škrtněte.
Dnem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.

bod 31 příloha č. 1
3. Jsem – nejsem3 subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu ustanovení nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006.

3.1 Podpora dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a
88 Smlouvy na podporu de minimis v odvětví silniční dopravy.
3

Žadatel – příjemce podpory obdržel - neobdržel v rozhodném období podporu de minimis
v celkové výši …………………€ a tato výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (ES) č.
6
1998/2007 ve výši 100 000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČ:
název / jméno

Den poskytnutí
4
podpory

Výše podpory
5

v Kč

v€

Celkem

3.2 Podpora dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a
88 Smlouvy na podporu de minimis v ostatních odvětvích.
3

Žadatel – příjemce podpory obdržel - neobdržel v rozhodném období podporu de minimis
v celkové výši …………………€ a tato výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (ES) č.
6
1998/2007 ve výši 200.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČ:
název / jméno

Den poskytnutí
4
podpory

Výše podpory
v Kč

5

v€

Celkem

4. Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v
oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších
7
8
předpisů. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli , tj. Ústeckému kraji pro všechny údaje
obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem
si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny
uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V ……………. dne ………………

………………………
razítko, podpis

6

7

8

Jsou-li podpory de minimis poskytovány příjemci podpory, který podniká ve více odvětvích, podpory podle
nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 a nařízení Komise (ES) č. 875/2007 se započítávají zároveň i do
příslušného limitu podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.
Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
Zpracovatelem je poskytovatel veřejné podpory ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.

bod 31 příloha č. 1
Příloha č. 1
Vzor projektu
Zpracování projektu je individuální záležitostí, vzor projektu má pouze orientační charakter a slouží jen
jako výchozí vzor pro žadatele. Údaje v projektu musí korespondovat s údaji uvedenými v žádosti o
dotaci na formuláři „A“.
Modrou kurzívu nahraďte odpovídajícím textem.
Název projektu:
Stručně a výstižně stanovte název projektu
1. Cíl projektu:
Stručné vyjádření cíle projektu, způsob nebo postup jeho dosažení, kvantifikace měřitelných cílů
2. Vymezení cílové skupiny:
Určení okruhu příjemců výsledného rámce projektu
3. Územní působnost projektu:
Nadregionální působnost, regionální , lokální s širším dosahem apod.
4. Místo realizace:
Určení konkrétního místa (míst) pořádání projektu (zájmové území projektu).
5. Popis výchozího stavu u žadatele a jeho okolí:
Stručná analýza stavu, výchozí situace a zdůvodnění projektu, předpokládané výsledky nebo dopady
projektu, přehled partnerů, srovnání s předešlými akcemi, potřebnost projektu
6. Navrhovaný postup realizace projektu - harmonogram
Projekt bude realizován v termínu DD.MM. 2011 – 31.12. 2011
I. etapa - Zpracování žádosti o dotaci vč. příloh a projektu
Termín:
Zodpovídá:
II. etapa - Průběh realizace
Termín:
Zodpovídá:
III. etapa - Vyhodnocení, vyúčtování projektu, závěrečná zpráva
Termín:
Zodpovídá:
Upozornění: Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro příjemce
jako závazný ukazatel.
Do 30 dnů od ukončení realizace projektu musí být předloženo vyúčtování a hodnotící závěrečná
zpráva odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, proto termín ukončení
realizace projektu stanovujte s ohledem na tuto skutečnost.
V případě, že je projekt realizován před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace (např. projekty
realizované v lednu, únoru), předloží příjemce dotace vyúčtování a závěrečnou zprávu do 30 dnů od
uzavření smluvního vztahu.
7. Účel realizace projektu
Výsledky a dopady projektu na cílovou skupinu, udržitelnost, konečný přínos a efekt pro
poskytovatele, apod.
Upozornění: Ústecký kraj bude uváděn jako donátor v rámci propagace projektu (logo, média,
tiskoviny), s ohledem na přínos ke kulturnímu životu obyvatel kraje, reprezentace kraje apod.
8. Náklady na projekt:
Vyčíslit plánované náklady na projekt.
Jiné zdroje financování (příspěvek města, Ministerstva kultury ČR, sponzoring, další zdroje)
Upozornění: Minimální výše poskytnuté dotace je 30 000,-Kč.
Procentuální podíl dotace na celkových nákladech projektu nesmí překročit 70% !!!

bod 31 příloha č. 1
Příloha č. 1
9. Plánovaný nákladový rozpočet projektu a členění dotace:
Předpokládané celkové náklady projektu: 00,00 Kč
Požadovaná výše dotace: 00,00 Kč
Procentuelní podíl dotace na celkových nákladech: 00 %
Druhové členění nákladového rozpočtu dotace
částka
00,00 Kč
Nákup materiálu
Nákup služeb

00,00 Kč

Stavební práce

00,00 Kč

CELKEM

30 000,- Kč, popř. více

10. Souhlas se zařazením do databáze poskytovatele:
Název žadatele souhlasí se zařazením do databáze poskytnutých dotací Ústeckým krajem a se
zveřejněním identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace na webových stránkách
internetového serveru kraje.

11. Údaje o žadateli:
Název:
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Zpracovatel projektu:
Místo, datum:

…………………………..
podpis

Příloha č. 24 k usnesení č. 34/20Z/2010

Krajský úřad
Číslo Ústecký kraj:

1375/KP/2010

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2010“ č. 1375/KP/2010
uzavřené dne 10. 8. 2010

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: novak.p@kr-ustecky.cz, +420 475 657 256, fax: +420 475 657 103
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 94-882993349/0800, Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí n. L.
a
Příjemce
Obec Veliká Ves
Sídlo:
Podlesice čp. 53, 441 01 Podbořany
Zastoupený:
Martinem Pilařem, starostou
Kontaktní osoba: Martin Pilař, starosta
E-mail/telefon: velikavescv@iol.cz, Ralip@seznam.cz / 474 397 311, 724 148 365
IČO:
00262188
Bank. spojení: 6526441/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

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

Článek 1
Mění termín provedení prací v Článku II. bod 5. smlouvy takto:
Původní údaj „do 31.12.2010“ uvedený ve smlouvě se nahrazuje údajem „do 31.5.2011“.
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bod 32 příloha č. 1

Článek 2
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 22.12.2010 svým
usnesením č. 00/00Z/2010/.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V Podlesicích dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Martin Pilař
starosta obce Veliká Ves
příjemce
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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
Příloha č. 25 k usnesení č. 35/20Z/2010
Krajský úřad
Číslo Ústecký kraj:

726/KP/2010

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2010“ č. 726/KP/2010
uzavřené dne 21. 5. 2010

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: novak.p@kr-ustecky.cz, +420 475 657 256, fax: +420 475 657 103
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 94-882993349/0800, Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí n. L.
a
Příjemce
Ing. Lucie Petrásová
Bydliště:
U Mlýna 165, 411 17 Libochovice-Poplze
Narozena.
19.8.1984
Kontaktní osoba: Ing. Josef Petrás
E-mail/telefon: j.petras@gkr.cz / +420 602 484 669, +420 736 540 365
Bank. spojení: 1572074173/0800, Česká spořitelna, a.s.

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

Článek 1
Mění termín provedení prací v Článku II. bod 5. smlouvy takto:
Původní údaj „do 25.11.2010“ uvedený ve smlouvě se nahrazuje údajem „do 30.6.2011“.
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bod 33 příloha č. 1

Článek 2
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 22.12.2010 svým
usnesením č. 00/00Z/2010/.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V Libochovicích dne

Ing. Lucie Petrásová
vlastník
příjemce

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel
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Příloha č. 26 k usnesení č. 37/20Z/2010

Dotační program
„Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2011“
1. Název dotačního programu:
„Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2011“
2. Zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle čl. I bod. 2 Zásad
pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje:
Dotační program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bod 2) e) Zásad
pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
(dále jen Zásady) – zdravotnictví a sociální služby (včetně aktivit protidrogové
politiky). Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. XX/XZ/2010 ze dne 22. prosince 2010.
3. Sledovaný záměr
Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny (např.
mateřská centra, programy zaměřené na podporu náhradní rodinné péče,
zařízení pěstounské péče) realizovaných na území Ústeckého kraje.
Předmětem podpory jsou následující aktivity realizované na území Ústeckého
kraje:
a) registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 32 – 70
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
b) aktivity zaměřené na podporu rodiny a na zajištění pěstounské péče
(např. mateřská centra, programy zaměřené na podporu náhradní
rodinné péče, zařízení pěstounské péče). V rámci tohoto okruhu
podpory nebudou podpořeny vzdělávací a rekvalifikační aktivity (např.
jazykové nebo PC kurzy).
Okruh žadatelů:
-

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

-

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

-

církev, náboženská společnost nebo církevní právnická osoba dle
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon
o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů,

-

školská právnická osoba dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

-

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

-

fyzická osoba

1
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4. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nákladů přímo souvisejících
s poskytováním sociálních služeb nebo aktivit zaměřených na podporu rodiny.
5. Výše spoluúčasti příjemce dotace
Maximální podíl dotace kraje je 30% z celkových uznatelných nákladů
služeb/aktivit zahrnutých v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního
rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb), nebo z vlastních zdrojů
příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného dotačního programu
Ústeckého kraje nelze pro tento účel započítat do jiných zdrojů.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci
dotačního programu je 50.000 Kč. Maximální výše dotace není stanovena.
6. Termín vyhlášení
22. prosince 2010
7. Termín uzávěrky pro přijímání projektů, způsob a místo podávání
projektů
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována v českém jazyce v tištěné
podobě podepsána oprávněným zástupcem žadatele a zabezpečena proti
manipulaci s listy (např. sešitím).
Žádost o poskytnutí dotace v jednom vyhotovení spolu se všemi přílohami
uvedenými v čl. VI, bod 3) Zásad musí být doručena v zalepené obálce
označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2011
NEOTVÍRAT
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Žádost musí být doručena buď osobně na podatelnu krajského úřadu
nejpozději do 28. ledna 2011 do 14.00 hodin, nebo poštou na výše uvedenou
adresu (rozhodující pro přijetí žádosti je datum razítka podací pošty - do
28. ledna 2011).
Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány
v požadovaném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny
povinné přílohy a které odpovídají okruhům stanoveným v předmětu podpory
dotačního programu (viz bod 3 dotačního programu). Žádosti zaslané
jakýmkoli jiným způsobem (e-mailem, faxem), doručené na jiné adresy, nebo
obdržené po termínu uzávěrky nebudou posuzovány.
Náležitosti žádosti musí být vyplněny pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo
usnadněno jejich vyhodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údajů
zajišťujících srozumitelnost žádosti, zejména pokud jde o cíle, kterých má být
2
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prostřednictvím podpořených aktivit dosaženo, prospěch, který z nich bude
plynout, a význam podpořených aktivit pro cíle programu. Absence povinné
přílohy je důvodem pro vyloučení žádosti z dotačního řízení.
8. Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
Termín schválení dotací žadatelům bude upřesněn po schválení rozpočtu
Ústeckého kraje na rok 2011 a po stanovení termínů jednání Rady
a Zastupitelstva Ústeckého kraje v prvním pololetí roku 2011.
9. Konzultačního místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Bc. Lea Medková, tel.: 475 657 423, e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz
10. Hodnotící kritéria
a) Při hodnocení žádostí o dotace budou respektována kritéria obsažená
v článcích VI. a VII. Zásad.
b) U sociálních služeb je nutnou podmínkou pro podání žádosti o dotaci
z rozpočtu Ústeckého kraje registrace služby podle § 78 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
c) Podpořeny budou pouze služby, jejichž potřebnost je identifikována ve
střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na místní nebo krajské
úrovni.
d) Nutnou podmínkou pro poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje je
spolufinancování služby v roce 2011 ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu
jiných územních samospráv (např. dotace Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky, Rady vlády pro záležitosti romské komunity, dotace
obcí), nebo z jiných zdrojů (např. úhrady uživatelů služeb sociální péče).
e) V rámci dotačního programu nelze žádat o podporu služeb, jejichž
poskytování je v plném nebo částečném rozsahu zajištěno v rámci projektu
Sociální služby v Ústeckém kraji.
11. Formulář žádosti
Formuláře žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje jsou přílohou dotačního
programu. Pro aktivity uvedené v bodě 3 a) (registrované sociální služby) je
určen zjednodušený formulář A textové části žádosti (příloha č. 1), pro ostatní
aktivity uvedené v bodě 3 b) formulář B (příloha č. 2). Rozpočet služby/aktivity
(příloha č. 3 ) je shodný pro oba typy žádostí.
Jedna organizace (IČ) může v rámci dotačního programu podat nejvýše jednu
žádost členěnou na služby/aktivity. Každá služba/aktivita, na kterou je žádána
dotace musí mít zpracovaný vlastní rozpočet.
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Povinné přílohy žádosti:
a. ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního
rejstříku, u obcí výpis z registrace ekonomických subjektů, apod.)
b. kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně
s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu
navenek (podepisovat smlouvy),
c. ověřená kopie dokladu o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud
bylo přiděleno
d. kopie dokladu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
e. čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
f. čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se
považují závazky vůči Fondu národního majetku, Státnímu fondu
životního prostředí, Pozemkovému fondu, zdravotním pojišťovnám
a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady
dlužných závazků,
g. čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo ve stanoveném termínu předloženo
řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky
v předchozím roce poskytnuty,
h. soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje s uvedením názvu
projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté dotace.
i. výroční zpráva organizace, byla - li vydána, nebo obdobná zpráva
obsahující údaje o činnosti a hospodaření za poslední rok
Pro čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v bodech e – g lze použít
vzor, který je přílohou č. 4 dotačního programu.
Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou 5 dotačního programu.
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Příloha č. 27 k usnesení č. 38/20Z/2010
Program „Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2011“

Dotační program „Prevence kriminality v Ústeckém kraji
2011“
Program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XX/20Z/2010 ze
dne 22. 12. 2010.

1 Cíle Krajského programu prevence kriminality
Záměrem Programu „Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2011“ (dále Program) je plnění
cílů a opatření, které jsou v souladu s prioritami Strategie prevence kriminality ČR a zejména
s prioritami Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 – 2011.
Program vychází také z oblasti podpory definované v čl. I. bod b) Zásad pro poskytování
účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje – aktivity prevence kriminality.
Cíle programu:
•
•
•
•
•
•

předcházet páchání trestné činnosti
omezovat příležitostí k páchání trestné činnosti
snižovat závažnost trestné činnosti
snižovat majetkovou a násilnou kriminality
eliminovat sociálně nežádoucí jevy
posilovat pocit bezpečí občanů.

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

děti a mládež a rodiny s dětmi (děti a mládež s poruchami chování a ohrožené
sociálně nežádoucími jevy)
oběti trestné činnosti a domácího násilí
obyvatelé nejvíce ohrožení trestnou činností (zejména senioři, děti, osoby se
zdravotním a sociálním handicapem, osaměle žijící občané)
osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
osoby ohrožené sociálním vyloučením
pracovníci působící v oblasti prevence
pachatelé trestné činnosti
občané (obyvatelé kraje, návštěvníci či osoby, které v kraji pracují).

3 Typy a úrovně projektů (předmět podpory)
Předmětem podpory jsou projekty neinvestičního charakteru zaměřené na prevenci
kriminality a sociální prevenci.
Základní typy preventivních opatření a aktivit:
• situační prevence (specifická opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti,
zvyšují pravděpodobnost odhalení pachatele, snižují potencionální zisk z trestné činnosti),
• sociální prevence (aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských
a ekonomických podmínek prostředí, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání
trestné činnosti. Projekty z okruhu sociální prevence se orientují především na potenciální
nebo již skutečné pachatele trestné činnosti, na kriminogenní prostředí a na osoby
ohrožené sociálním vyloučením. Do sociální prevence je zahrnuta také pomoc obětem
trestné činnosti).
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• informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností
(prostřednictvím médií, přednášek, besed, letáků a jiných materiálů a poradenských
služeb).

3.1 Zaměření projektů v programu
a) Projekty zaměřené na informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před
trestnou činností
Příklady možných projektů:
-

besedy, přednáškové cykly, semináře apod.,
akce pro veřejnost, soutěže, kampaně
výcviky, kurzy nácviku sebeobrany,
cedule, publikace, samolepky, varovné piktogramy, soutěže apod.).

b) Projekty zaměřené na práci s rizikovou skupinou obyvatel a projekty zaměřené na
problematiku šikany, násilí, domácí násilí, trestné činnosti mladistvých, dalšího
rizikového chování, zvyšování právního vědomí apod.
Příklady možných projektů:
- výcvikové a terapeutické pobyty,
- nákup služby – např. preventivní, intervenční programy od nestátní neziskové
organizace pro místní školy, domovy pro seniory apod.,
- zařízení a vybavení nízkoprahových (otevřených) klubů, půjčoven sportovního
vybavení u volně přístupných areálů a hřišť,
- programy (např. sociální výcviky) pro osoby opouštějící školská zařízení pro výkon
ústavní a ochranné výchovy nebo věznice,
- probační a resocializační programy.
V rámci programu nebudou podporovány:
•

•
•
•

•

projekty volnočasových a sportovních aktivit, které nejsou specificky zaměřeny na
neorganizované děti a mládež, tj. projekty tzv. nespecifické primární prevence (tento
typ projektů podporuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje
v rámci programu Sport a volný čas),
projekty specifické primární prevence rizikových projevů chování (tyto projekty jsou
zajišťovány v rámci dotačních titulů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy),
projekty zaměřující se na zvýšení bezpečnosti v dopravě (makety policistů, příčné
prahy, osvětlení a zvýraznění přechodů pro chodce apod.),
projekty poskytovatelů registrovaných služeb sociální prevence dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, které mohou být hrazeny
z jiných zdrojů (např. z individuálního projektu ÚK, grantových programů ÚK,
dotačních programů MPSV)
projekty protidrogové prevence (jsou zajišťovány především prostřednictvím Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky a programu Ústeckého kraje – Podpora
sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny).

4 Podmínky pro tvorbu a realizaci preventivních projektů
Základní podmínky pro tvorbu projektů jsou uvedeny v Zásadách MV ČR pro rok 2011. Tyto
zásady jsou k dispozici (Zásady pro poskytování dotací – kraj):
http://www.mvcr.cz/clanek/programy-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d.
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V Zásadách MV je podrobněji upraven systém přidělování dotace ze státního rozpočtu na
investiční a neinvestiční projekty v rámci Programu prevence kriminality (krajského
i republikového programu). Jsou zde uvedeny také neuznatelné náklady projektu a další
podmínky.
Pro dotační program z rozpočtu Ústeckého kraje jsou závazné Zásady pro poskytování
účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen Zásady kraje).
Zásady kraje jsou k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje: www.kr-ustecky.cz –
v sekci EU, dotace, granty.
V Zásadách kraje jsou upraveny obecné podmínky pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.

4.1 Okruh žadatelů
Žadatelem o státní účelovou dotaci v rámci programu jsou:
1. obce na území Ústeckého kraje do 25 tis. obyvatel
2. obce na území Ústeckého kraje nad 25 tis. obyvatel za předpokladu, že aktivity
projektu budou zaměřeny na větší spádové území (např. správní obvod obce
s rozšířenou působností, mikroregion, okres). Tato výjimka se nevztahuje na město
Teplice, které má možnost žádat o státní účelovou dotaci také na projekty, které jsou
zaměřeny na preventivní činnost pouze na území města.

4.2 Finanční hledisko
Maximální podíl dotace je 90% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Ostatní náklady projektu musí být financovány jiných zdrojů (např. vlastní zdroje příjemce
dotace). Dotaci poskytnutou v rámci jiného dotačního programu Ústeckého kraje nelze pro
tento účel započítat do jiných zdrojů.
V případě překročení maximálního podílu dotace na celkových nákladech projektu, je
příjemce dotace povinen část neoprávněně čerpané dotace vrátit do rozpočtu kraje.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje je min. 10 000,- Kč.
Pro žadatele jsou závazné také limity a kritéria pro poskytování dotace obcím. Limity
a kritéria jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Programu.
Nevhodné náklady:
Dotaci nelze použít na:
a) mzdy a platy – uznatelným nákladem jsou pouze odměny za provedenou práci
nutnou k vlastní realizaci projektu formou dohody o provedení práce (DPP) nebo
dohody o pracovní činnosti (DPČ) na dobu určitou (po dobu plnění projektu)1,
Výjimku tvoří: inovativní a pilotní projekty, a to jen tehdy, pokud nemůže dodavatel projektu
čerpat finanční prostředky z jiných dotačních titulů (např. není registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb, které jsou budoucí součástí nebo náplní projektu podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách).

b) provozní náklady (nájemné, výdaje na energie, vodné a stočné, provoz telefonů,
výdaje na kancelářské potřeby, apod.) a náklady na stravu. Výjimka je možná jen
u realizace nových, inovativních a pilotních projektů v prvním roce realizace (viz odst.
1 bod a)
1

Při uzavírání dohod postupuje příjemce dotace v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník
práce)
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c) nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s projektem,
d) pojištění majetku a osob2,
e) motivační odměny vyplácené v penězích,
f) nákup automobilů a jiných motorových vozidel, leasing,
g) financování podnikatelských a výdělečných aktivit,
h) úhradu cest a stáží do zahraničí,
i) výdaje na pohoštění a dary,
j) ceny do soutěží v hodnotě převyšující 500,- Kč za jednu cenu určenou pro jednu
osobu.
Konečným příjemcem dotace a realizátorem projektu je vždy žadatel, tedy obec. Pokud obec
vybere jako poskytovatele služby při řešení dílčího projektu nestátní neziskovou organizaci
(popř. jinou právnickou nebo fyzickou osobu), realizuje financování tohoto projektu
objednávkou služeb za úhradu (fakturace za „nákup služby“). Poskytnutou dotaci nemůže
obec dále převést jako dotaci jinému subjektu (fyzické nebo právnické osobě). Úhrada
nákladů na DPP nebo DPČ z prostředků poskytnuté dotace je možná pouze v tom případě,
pokud DPP nebo DPČ bude uzavírat přímo příjemce dotace. V případě, kdy příjemce dotace
vybere k zabezpečení projektu poskytovatele služby, jsou náklady na odměnu za realizaci
projektu vždy součástí fakturovaných služeb.

4.3 Další podmínky pro přidělení dotace
Obce jsou povinny splnit následující podmínky:
-

rozhodnout usnesením rady nebo zastupitelstva obce o realizaci preventivního
programu (jednoho či více projektů)
rozhodnutím rady nebo zastupitelstva obce vyčlenit částky v rozpočtu na realizací
projektů v minimální výši 10% z celkových předpokládaných nákladů projektu,
jmenovat kontaktní osobu odpovědnou za realizaci programu v roce 2011 (v případě,
že kontaktní osobou bude manažer prevence kriminality města, předložit kopii
usnesení o jmenování).

Žádost musí obsahovat bezpečnostní analýzu (popis výchozího stavu), stručný popis již
realizovaných preventivních aktivit, případně i aktivit jiných subjektů v oblasti prevence
kriminality.
Obec si může podat jednu žádost o neinvestiční dotaci na předepsaném formuláři (příloha A
a A1 Programu). Součástí jedné žádosti předkládané obcí nemohou být současně výdaje
neinvestičního a investičního charakteru. Jednotlivé žádosti však mohou zahrnovat více
projektů. Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem obce.

4.4 Hodnotící kritéria
a) Při hodnocení žádostí o dotace budou respektována kritéria obsažená v čl. VI.
(formální stránka) a čl. VII (věcná stránka) Zásad kraje.
b) Prioritně budou podpořeny aktivity, jejichž potřebnost je identifikována ve Strategii
prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 – 2011, popř.
koncepcích prevence kriminality měst zařazených do městské úrovně. Východiskem
je také Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje, popř. bude akceptováno jiné
odpovídající zdůvodnění potřebnosti projektu.

2

Vyjma zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
(Vyhláška č. 125/1993 Sb.)
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c) K rozhodnutí o dotaci je kompetentní Zastupitelstvo ústeckého kraje. Dotace bude
poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy je přílohou B programu.

4.5 Termín uzávěrky pro přijímání projektů, způsob a místo podávání projektů
Žádosti o poskytnutí dotace spolu s přílohami musí být doručena písemně v jednom
vyhotovení v zalepené obálce označené textem:
„Žádost o dotaci v rámci Programu prevence kriminality 2011, NEOTVÍRAT“
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Žádost musí být doručena buď osobně na podatelnu krajského úřadu nejpozději do
28. ledna 2011 do 14 hodin, nebo poštou na výše uvedenou adresu (rozhodující pro přijetí
žádosti je datum na razítku podací pošty – do 28. ledna 2011). Žádost včetně příloh musí být
zpracována v českém jazyce. Rukou psané projekty nebudou přijaty.
Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném
termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy a které odpovídají
okruhům stanoveným v předmětu podpory dotačního programu (viz bod 3 programu).
Náležitosti projektu musí být vyplněny pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo usnadněno
jeho vyhodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údajů zajišťujících srozumitelnost
projektu, zejména pokud jde o cíle, kterých má projekt dosáhnout, prospěch, který bude
z projektu plynout, a význam navrhovaného projektu pro cíle programu.
Povinné přílohy žádosti:
•
•
•
•
•
•

•
•

ověřená kopie Usnesení Zastupitelstva (Rady) o schválení projektu s vyčleněním
vlastní spoluúčasti,
ověřená kopie Usnesení Zastupitelstva (Rady) o jmenování manažera prevence
kriminality obce (pověřené osoby),
doklady o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ,
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují závazky vůči Fondu
národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu,
zdravotním pojišťovnám a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání
úhrady dlužných závazků,
čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že
byly žadateli finanční prostředky v předchozím roce poskytnuty,
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za
přispění poskytovatele s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace
a uvedení finanční výše poskytnuté dotace.
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4.6 Termín vyhlášení výsledků dotačního řízení
Předpokládaný termín vyhlášení výsledků dotačního řízení je 15. dubna 2011. Termín bude
upřesněn na základě stanovení termínů jednání Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje
v prvním pololetí 2011 a termínu převodu finančních prostředků kraji ze státního rozpočtu.

4.7 Konzultačního místo
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Ing. Karel Giampaoli, manažer prevence kriminality Ústeckého kraje,
tel.: 475 657 477, e-mail: giampaoli.k@kr-ustecky.cz.

4.8 Vyúčtování neinvestiční dotace
Finanční prostředky poskytnuté formou dotace musí být použity v souladu s uzavřenou
smlouvou o poskytnutí finančních prostředků, která vychází z podmínek pro nakládání
s neinvestiční dotací ze státního rozpočtu České republiky, ze zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
a dále zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Neinvestiční dotace se stává příjmem obce podle § 7 zákona č. 250/2000 Sb. a kraj v tomto
případě stanoví účelovost užití dotace v souladu s § 19 zákona č. 250/2000 Sb.
Do celkových výdajů na projekt lze uznat pouze výdaje vzniklé v době trvání realizace
projektu, které jsou uvedeny v žádosti o dotaci. Výdaj na projekt musí být vynaložen
v souladu s obsahem a cílem projektu, být nezbytný pro realizaci projektu a bezprostředně
související s realizací projektu.
Změna účelu, na který je dotace poskytnuta, nebude povolována. Pokud příjemce dotace
změnu účelu provede, budou vynaložené rozpočtové prostředky poskytnuté dotace
kvalifikovány jako neoprávněné použití rozpočtových prostředků podle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a příjemci dotace bude
uložen odvod za porušení rozpočtové kázně včetně penále.
Dotace je účelově vázáná a podléhá vyúčtování. Její čerpání musí být sledováno pod
určeným účelovým znakem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace. V případě,
že příjemce nevyčerpá celý objem poskytnuté dotace, je povinen nevyužité finanční
prostředky vrátit do 15. 1. 2012 zpět na účet Ústeckého kraje uvedený ve smlouvě.
Příjemce je povinen předložit Ústeckému kraji v termínu do 15. ledna 2012 vyúčtování
čerpání dotace viz přílohy C a C1 – formulář závěrečné zprávy o realizace neinvestičního
projektu a formulář k vyúčtování poskytnuté dotace Ústeckého kraje (bude vyvěšen na
webových stránkách kraje do 30. listopadu 2010).
Podrobnější podmínky jsou uvedeny v čl. VIII. a čl. XII. Zásad kraje.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Závazné limity a kritéria pro poskytování dotace obcím
Příloha A – Formulář žádosti o dotaci na neinvestiční projekt
Příloha A1 – Formulář rozpočtu na neinvestiční projekt
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Příloha B – Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Příloha C – Formulář závěrečné zprávy o realizace neinvestičního projektu
Příloha C1 – Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje

Příloha č. 1
Závazné limity a kritéria pro poskytování dotace obcím
V zájmu objektivity a zachování rovných podmínek se u nejčastěji požadovaných dotací na
projekty stanovují následující limity a kritéria:
a)

odměny za práci nutnou k realizaci projektu včetně případných daní a odvodů:
• sociálních, pedagogických, nepedagogických pracovníků a obdobných profesí ve
výši max. 250,- Kč za hodinu vykonané práce.
• psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize a obdobných vysoce
specializovaných činností ve výši max. 500,- Kč za hodinu vykonané práce.
Maximálně však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. 150 hodin v kalendářním
roce nebo u DPČ v limitu max. 600 hod/rok);
b)
Náklady na resocializační víkendové a prázdninové pobyty max. 300,- Kč/osobu/den
(bez dopravy).
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Seznam žadatelů v rámci Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji "Příspěvek na dojíždění" - ostatní zřizovatelé
požadovaná výše příspěvku
(Kč)

počet žáků v denním studiu
č.

UZ

název školy
celkem

z toho
z toho
dojíždějící z
dojíždějící z
okresu do
obce do obce
okresu

9 - 12/2010

1 - 6/2011

1

00039

ZŠ a PrŠ Arkadie, o.p.s., Teplice

10

5

1

2 800

4 200

2

00039

Chomutovské soukromé gymnázium, s.r.o.

82

36

9

21 600

32 400

3

00039

Biskupské gymnázium, Krupka

153

33

19

28 400

42 600

4

00039

Soukr.SOŠ (1.KŠPA) s.r.o., Litoměřice

193

114

9

52 800

79 200

5

00039

SŠ sociální PERSPEKTIVA a VOŠ, s.r.o., Teplice

119

102

13

51 200

76 800

6

00039

SŠ diplomacie a veřejné správy, s.r.o., Most

172

46

29

41 600

62 400

7

00039

Soukr.SOU INDUSTRIA s.r.o., Litoměřice

92

22

41

41 600

62 400

8

00039

SOU a SOŠ, SČMSD, s.r.o., Žatec

273

144

22

75 200

112 800

9

00039

SŠ EDUCHEM, a.s., Meziboří

135

102

21

57 600

86 400

10

00039

TRIVIS - SŠ veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

193

19

148

126 000

189 000

11

00039

Střední škola Pohoda s.r.o.

234

102

41

73 600

110 400

12

00039

Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace

95

54

0

21 600

32 400

13

00039

Gymnázium, SOŠ, SOU, o.p.s., Litoměřice

424

178

50

111 200

166 800

14

00039

Soukromé SOU LIVA, s.r.o., Most

34

3

13

11 600

17 400

15

00039

SOŠ InterDACT, s.r.o., Most

224

42

60

64 800

97 200

16

00039

SOŠ podnikatelská, s.r.o., Most

135

26

51

51 200

76 800

17

00039

Střední škola technická AGS, a.s., Teplice

337

138

86

124 000

186 000

18

00039

Soukromá obchodní akademie BSL, s.r.o., Ústí n.L.

84

10

8

10 400

15 600

19

00039

Soukromá SOU INDUSTRIA II, s.r.o., Ústí n.L.

228

36

72

72 000

108 000

1 039 200

1 558 800
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Příloha č. 29 k usnesení č. 44/20Z/2010

na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2010 ze dne ….. 2010
vyhlašuje

Dotační program

„Sport 2011“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen Zásady), schválenými usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 14/16Z/2010 ze dne 1. 9. 2010, pokud v tomto programu není
stanoveno jinak.

Předmět podpory

1.

Sportovní akce mezinárodního, republikového a regionálního významu
v Ústeckém kraji.

2.

Sportovní soustředění pro děti a mládež.

3.

Reprezentace mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí.

Okruh žadatelů
Okruh možných žadatelů o dotaci je stanoven článkem IV. odst. 1) Zásad.
(Organizace Ústeckého kraje s hlavní činností zaměřenou na sport)

Obsah
I.

název dotačního programu

„Sport 2011“

II.

zařazení dotačního programu do oblasti

děti, mládež, tělovýchova, sport

III.

sledovaný záměr

• multifunkční strukturovaná podpora sportu
Dotační program - 1/4
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• reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu
• obnova vybavení sportovních organizací

IV. druh a výše dotace, forma dotace, účel použití prostředků
Minimální výše dotace 30.000,- Kč. Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestiční
nákladů spojených s realizací projektu podle předložené žádosti.
O každý předmět podpory žádá právní subjekt samostatně.

V.

výše spoluúčasti příjemce dotace

nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu, vynaložených v daném roce

VI. termín vyhlášení
do 7. ledna 2011

VII. termín uzávěrky pro přijímání projektů a max. počet projektů
do 11. února 2011
(u písemné formy žádosti je rozhodující datum razítka pošty nebo podatelny KÚ ÚK)
(u elektronické formy je rozhodující datum odeslání)
V rámci dotačního programu lze podat maximálně 3 projekty.

VIII. žádost
Žádost nesmí být vyplněna rukou. Žadatel nejdříve vyplní žádost v elektronické
podobě, která je dostupná na webových stránkách Ústeckého kraje (odbor školství,
mládeže a tělovýchovy). Před tím než tuto žádost elektronicky odešle, rovněž ji
vytiskne a opatří podpisem a razítkem oprávněné osoby. Vytištěnou a podepsanou
žádost následně doručí s povinnými přílohami uvedenými v bodě XIV. tohoto
programu. Elektronické žádostí budou zpracovány jako testovací verze nově
zaváděného systému elektronických žádostí pro příští období.
Povinnou přílohou žádosti o dotaci je projekt ( viz Čl. VII. Zásad).
Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě
přílohy (přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).
V případě, že jeden právní subjekt podává jednu nebo maximálně tři žádosti, vloží
všechny své písemné žádosti do jedné obálky a přiloží pouze jedno paré povinných
příloh, uvedených v bodě 3) Čl. VI. Zásad. V průvodním dopise pak uvede seznam
všech přiložených žádostí a potvrdí, že povinné přílohy jsou platné pro všechny tyto
žádosti.
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Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými a
podepsanými přílohami lze zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Krajského
úřadu Ústeckého kraje v zalepené obálce označené slovy:
NEOTVÍRAT - „SPORT 2011“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

IX. termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
do 15. dubna 2011

X.

stanovení konzultačního místa na krajském úřadu
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B)
kontaktní osoba:

Lubomír Linek

e-mail: linek.l@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 229

Mgr. Petra Vaverková

e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz

telefon : 475 657 951

XI. hodnotící kritéria
viz „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje“

XII. formulář obsahu žádosti
dle přílohy A tohoto programu

XIII. vzor smlouvy na poskytnutí dotace
dle přílohy B tohoto programu

XIV. povinné přílohy
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy (přílohami 1. - 4. se
rozumí kopie uvedených dokumentů):
1. doklad o právní subjektivitě a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy,
statut, zřizovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, u obcí
výpis z registrace ekonomických subjektů, apod.),
2. doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat
smlouvy),
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3. doklady o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,
4. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
5. čestné prohlášení
a) o skutečnosti, že žadatel nemá žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
u místně příslušného finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a
zdravotních pojišťoven
b) o skutečnosti, že žadatel nemá žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují
závazky vůči Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu, Celní správě; za vypořádání nelze považovat posečkání
úhrady dlužných závazků
c) o skutečnosti, že žadatel nemá žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje
6. čestné prohlášení o obdržení podpory de minimis – viz Zásady, čl. II, bod 7
(dotace je poskytována 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
na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie
L 379 dne 28.12.2006).
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Žádost o účelovou dotaci
v rámci dotačního programu "Sport 2011"

Příloha A

I. Identifikace projektu
Název projektu:

Předmět podpory:

3. Reprezentace mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí

Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:
Přesný termín akce:
II. Žadatel
Název subjektu:
Právní forma:

občanské sdružení

Plátce DPH:

IČ:
Sídlo :

Bankovní spojení:

Statutární zástupce:

Zodpovědná osoba:

ano

DIČ:
Ulice:

PSČ:

Obec:

Okres:

Ústí nad Labem

Banka:
Číslo účtu:

Kód banky:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Mobil:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Mobil:

III. Celkové náklady projektu a požadovaná dotace
Požadovaná výše dotace:

0 Kč

Vlastní zdroje předkladatele:

0 Kč

Celkové náklady projektu:

0 Kč

tj. v %:

IV. Podrobný rozpočet projektu
v členění

celkem

Žádost: 1/2

a) nákup materiálu

0 Kč

b) nákup služeb

0 Kč

c) cestovné

0 Kč

d) osobní náklady

0 Kč

e) věcné dary

0 Kč
0 Kč

#DIV/0!

ne

Příloha A

Žádost o účelovou dotaci
v rámci dotačního programu "Sport 2011"

Příloha 29a k usnesení
44/20Z/2010

V. Účel & popis projektu (podrobnosti uveďte v povinné příloze: "projekt")
Věcný obsah projektu:
(popište stručně obsah projektu např. druh sportu, jaké činnosti budou z projektu podpořeny apod.) *

Cíl - účel projektu:
(uveďte výstupy a výsledky, kterých chcete realizací projektu dosáhnout - kvantitativní a kvalitativní dopad na cílovou skupinu) *

Cílová skupina:
(vymezte přímou cílovou skupinu, pro koho je projekt určen, počet účastníků celkem - stručně charakterizujte) *

Klíčové aktivity projektu:
(vyjmenujte aktivity, které budou hrazeny z dotace, délka trvání, počet účastníků apod.) *

* pozn.: buňky jsou upraveny na maximální počet 5 řádků textu

VI. Povinné přílohy

Další předkládané žádosti o dotaci z krajského rozpočtu pro projekty v roce 2011:
Název dotačního programu:

Datum předložení žádosti o dotaci:

Prohlášení: Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé.

datum, razítko a podpis statutárního zástupce

Žádost: 2/2

Příloha č. 30 k usnesení č. 44/20Z/2010

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

……/2011/SMT-

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 „Sport 2011“
(dále jen „program“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
14/16Z/2010 ze dne 1. 9. 2010 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami,
pokud v programu není uvedeno jinak.
Článek I.

Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje příjemci na základě rozhodnutí Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. …… ze dne ….. neinvestiční dotaci ve výši 00.000,- Kč (slovy: ……..tisíc korun českých).
Tato částka bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.: 000000/0000, pod UZ
(účelovým znakem) 91.
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu obcím, občanským sdružením či jiným
spolkům a 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 „Sport
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 a jejich
druhového členění (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“). Plánovaný
nákladový rozpočet předložený příjemcem je nedílnou součástí této smlouvy jako její
příloha č. 1.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran.
3. Termín ukončení realizace projektu je DD.MM.2011. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace může být příjemcem použita pouze do termínu ukončení realizace projektu,
nejpozději do 31. 12. 2011.
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.
Datum účinnosti uznatelných nákladů je 1. 1. 2011.
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,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
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Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního 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),
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
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

6. Dotace bude poskytnuta
- jednorázově. Dotace bude po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
převedena bezhotovostně na bankovní účet příjemce uvedený ve smlouvě.

7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových nákladech
projektu ve výši maximálně …%. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu
k celkovým nákladům projektu, včetně dodržení druhového členění dle plánovaného
nákladového rozpočtu.

Článek III.

Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace 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, pod účelovým znakem …, 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
nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace projektu nebo uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace. 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.
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I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (t. j. 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

-

závěrečné vyúčtování čerpání poskytnuté dotace.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání poskytnuté dotace musí obsahovat:

f)

-

přehled všech příjmů a výdajů projektu

-

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

-

kopie daňových dokladů (na daňových dokladech souvisejících s projektem je
třeba uvádět, že projekt je realizován za finanční podpory Ústeckého kraje)

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.

g) 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.
h) 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.
i)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz.
bod 6 čl. II. 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.

j)

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.

k) V případě, že se projekt neuskuteční, vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet
poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode
dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, a současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
l)

Respektovat závěry kontroly provedené odborem školství, mládeže a tělovýchovy
nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
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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. 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.
3. 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.
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.
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6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
…… ze dne …... .

V Ústí nad Labem dne ……………

V …………………... dne ……………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

……
………..

(poskytovatel)

Přílohy:

(příjemce)

č.1. Plánovaný nákladový rozpočet přidělené dotace
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Příloha č. 31 k usnesení č. 45/20Z/2010

na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. … ze dne 22. prosince 2010
vyhlašuje

Dotační program

„Volný čas 2011“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen Zásady), schválenými usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 14/16Z/2010 ze dne 1. 9. 2010, pokud v tomto programu není
stanoveno jinak.

Předmět podpory
1

Volnočasová činnost dětí a mládeže
Dotace je určena zejména k podpoře realizace projektů, které
•

mají regionální a nadregionální význam

•

zahrnují aktivity, na kterých má kraj zájem

•

významně reprezentují kraj

Okruh žadatelů
Okruh možných žadatelů o dotaci je stanoven článkem IV. odst. 1) Zásad.

Obsah
I.

název dotačního programu

„Volný čas 2011“

II.

zařazení dotačního programu do oblasti

Děti, mládež, volnočasové aktivity

III.

sledovaný záměr

• multifunkční strukturovaná podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
• reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže
• rozvoj zájmové činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží
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IV. druh a výše dotace, forma dotace, účel použití prostředků
Minimální výše dotace 30.000,- Kč. Dotace bude poskytnuta na úhradu
neinvestiční nákladů spojených s realizací projektu podle předložené žádosti.

V.

výše spoluúčasti příjemce dotace

nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu, vynaložených v daném roce

VI. termín vyhlášení
do 7. ledna 2011

VII. termín uzávěrky pro přijímání projektů
do 11. února 2011
(u písemné formy žádosti je rozhodující datum razítka pošty nebo podatelny KÚ ÚK)
(u elektronické formy je rozhodující datum odeslání)

VIII. žádost
Žádost nesmí být vyplněna rukou. Žadatel nejdříve vyplní žádost v elektronické
podobě, která je dostupná na webových stránkách Ústeckého kraje (odbor školství,
mládeže a tělovýchovy). Před tím než tuto žádost elektronicky odešle, rovněž ji
vytiskne a opatří podpisem a razítkem oprávněné osoby. Vytištěnou a podepsanou
žádost následně doručí s povinnými přílohami uvedenými v bodě XIV. tohoto
programu. Elektronické žádostí budou zpracovány jako testovací verze nově
zaváděného systému elektronických žádostí pro příští období.
Povinnou přílohou žádosti o dotaci je projekt ( viz Čl. VII. Zásad).
Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě
přílohy (přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).
V případě, že jeden právní subjekt podává jednu nebo maximálně tři žádosti, vloží
všechny své písemné žádosti do jedné obálky a přiloží pouze jedno paré povinných
příloh, uvedených v bodě 3) Čl. VI. Zásad. V průvodním dopise pak uvede seznam
všech přiložených žádostí a potvrdí, že povinné přílohy jsou platné pro všechny tyto
žádosti.
Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými a
podepsanými přílohami lze zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Krajského
úřadu Ústeckého kraje v zalepené obálce označené slovy:
NEOTVÍRAT - „VOLNÝ ČAS 2011“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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IX. termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
do 15. dubna 2011

X.

stanovení konzultačního místa na krajském úřadu
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B)
kontaktní osoba:

Lubomír Linek

e-mail: linek.l@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 229

Mgr. Petra Vaverková

e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz

telefon : 475 657 951

XI. hodnotící kritéria
viz „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje“

XII. formulář obsahu žádosti
dle přílohy A tohoto programu

XIII. vzor smlouvy na poskytnutí dotace
dle přílohy B tohoto programu

XIV. povinné přílohy
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy (přílohami 1. - 4. se
rozumí kopie uvedených dokumentů):
1. doklad o právní subjektivitě a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy,
statut, zřizovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, u obcí
výpis z registrace ekonomických subjektů, apod.),
2. doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat
smlouvy),
3. doklady o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,
4. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
5. čestné prohlášení
a) o skutečnosti, že žadatel nemá žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
u místně příslušného finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a
zdravotních pojišťoven
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b) o skutečnosti, že žadatel nemá žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují
závazky vůči Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu, Celní správě; za vypořádání nelze považovat posečkání
úhrady dlužných závazků
c) o skutečnosti, že žadatel nemá žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje
6. čestné prohlášení o obdržení podpory de minimis – viz Zásady, čl. II, bod 7
(dotace je poskytována 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
na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie
L 379 dne 28.12.2006).
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Příloha č. 31a k usnesení č. 45/20Z/2010
Žádost o účelovou dotaci
v rámci dotačního programu "Volný čas 2011"

Příloha A

I. Identifikace projektu
Název projektu:

Předmět podpory:

1 Volnočasová činnost dětí a mládeže

Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:
Přesný termín akce:
II. Žadatel
Název subjektu:
Právní forma:

občanské sdružení

Plátce DPH:

IČ:
Sídlo :

Bankovní spojení:

Statutární zástupce:

Zodpovědná osoba:

ano

DIČ:
Ulice:

PSČ:

Obec:

Okres:

Ústí nad Labem

Banka:
Číslo účtu:

Kód banky:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Mobil:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Mobil:

III. Celkové náklady projektu a požadovaná dotace
Požadovaná výše dotace:

0 Kč

Vlastní zdroje předkladatele:

0 Kč

Celkové náklady projektu:

0 Kč

tj. v %:

IV. Podrobný rozpočet projektu
v členění

celkem

Žádost: 1/2

a) nákup materiálu

0 Kč

b) nákup služeb

0 Kč

c) cestovné

0 Kč

d) osobní náklady

0 Kč

e) věcné dary

0 Kč
0 Kč

#DIV/0!

ne

Příloha A

Příloha č. 31a k usnesení č. 45/20Z/2010
Žádost o účelovou dotaci
v rámci dotačního programu "Volný čas 2011"

V. Účel & popis projektu (podrobnosti uveďte v povinné příloze: "projekt")
Věcný obsah projektu:
(popište stručně obsah projektu např. druh sportu, jaké činnosti budou z projektu podpořeny apod.) *

Cíl - účel projektu:
(uveďte výstupy a výsledky, kterých chcete realizací projektu dosáhnout - kvantitativní a kvalitativní dopad na cílovou skupinu) *

Cílová skupina:
(vymezte přímou cílovou skupinu, pro koho je projekt určen, počet účastníků celkem - stručně charakterizujte) *

Klíčové aktivity projektu:
(vyjmenujte aktivity, které budou hrazeny z dotace, délka trvání, počet účastníků apod.) *

* pozn.: buňky jsou upraveny na maximální počet 5 řádků textu

VI. Povinné přílohy

Další předkládané žádosti o dotaci z krajského rozpočtu pro projekty v roce 2011:
Název dotačního programu:

Datum předložení žádosti o dotaci:

Prohlášení: Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé.

datum, razítko a podpis statutárního zástupce

Žádost: 2/2

Příloha č. 32 k usnesení č. 45/20Z/2010

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

……/2011/SMT-

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 „Volný čas 2011“
(dále jen „program“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
14/16Z/2010 ze dne 1. 9. 2010 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami,
pokud v programu není uvedeno jinak.
Článek I.

Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje příjemci na základě rozhodnutí Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. …… ze dne ….. neinvestiční dotaci ve výši 00.000,- Kč (slovy: ……..tisíc korun českých).
Tato částka bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.: 000000/0000, pod UZ
(účelovým znakem) ….
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu obcím, občanským sdružením či jiným
spolkům a 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 „Volný čas
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 a jejich
druhového členění (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“). Plánovaný
nákladový rozpočet předložený příjemcem je nedílnou součástí této smlouvy jako její
příloha č. 1.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran.
3. Termín ukončení realizace projektu je DD.MM.2011. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace může být příjemcem použita pouze do termínu ukončení realizace projektu,
nejpozději do 31. 12. 2011.
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.
Datum účinnosti uznatelných nákladů je 1. 1. 2011.
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,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
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Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního 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),
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
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

6. Dotace bude poskytnuta
- jednorázově. Dotace bude po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
převedena bezhotovostně na bankovní účet příjemce uvedený ve smlouvě.

7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových nákladech
projektu ve výši maximálně …%. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu
k celkovým nákladům projektu, včetně dodržení druhového členění dle plánovaného
nákladového rozpočtu.

Článek III.

Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace 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, pod účelovým znakem …, 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
nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace projektu nebo uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace. 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.
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I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (t. j. 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

-

závěrečné vyúčtování čerpání poskytnuté dotace.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání poskytnuté dotace musí obsahovat:

f)

-

přehled všech příjmů a výdajů projektu

-

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

-

kopie daňových dokladů (na daňových dokladech souvisejících s projektem je
třeba uvádět, že projekt je realizován za finanční podpory Ústeckého kraje)

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.

g) 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.
h) 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.
i)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz.
bod 6 čl. II. 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.

j)

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.

k) V případě, že se projekt neuskuteční, vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet
poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode
dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, a současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
l)

Respektovat závěry kontroly provedené odborem školství, mládeže a tělovýchovy
nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
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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. 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.
3. 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.
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.
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6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
…… ze dne …... .

V Ústí nad Labem dne ……………

V …………………... dne ……………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

……
………..

(poskytovatel)

Přílohy:

(příjemce)

č.1. Plánovaný nákladový rozpočet přidělené dotace
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Příloha č. 33 k usnesení č. 47/20Z/2010

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

Zakládací smlouva
obecně prospěšné společnosti

Destinační agentura České středohoří o.p.s.
Níže uvedení zakladatelé:
1) Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
zastoupený hejtmankou kraje Janou Vaňhovou
2) Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
IČ: 00263958
zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem
3) Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 01 Litoměřice
IČ: 00445126
zastoupené J. Exc. Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým
se dohodli podle ustanovení § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecně
prospěšných společnostech“), na založení obecně prospěšné společnosti podle této zakládací smlouvy
takto:
Preambule
Zakladatelé, vědomi si společné odpovědnosti za region České středohoří tj. v okresech Česká Lípa,
Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice, Most a Ústí nad Labem (dále jen „region České Středohoří“), se
rozhodli k založení obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří s cílem
podpořit udržitelný rozvoj tohoto regionu a napomoci tak jeho rozvoji při zachování jedinečných
přírodních a kulturních hodnot.

Čl. I
Název a sídlo společnosti
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1.

Název společnosti zní: Destinační agentura České středohoří o.p.s.
(dále jen „společnost“).

2.

Sídlo společnosti: Litoměřice, Mírové nám. 18/10, PSČ 412 01.

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

Čl. III
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
1.

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

2.

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

Případné změny určeného druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb musí být schváleny
správní radou.
Čl. IV
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

Služby jsou poskytovány všem tuzemským i zahraničním fyzickým i právnickým osobám, které o to
požádají, až do vyčerpání prostředků pro činnost společnosti.

Čl. V
Doplňková činnost
1.

Kromě obecně prospěšných služeb vykonává společnost tyto doplňkové činnosti:
reklamní činnost a marketing,
• hostinská činnost,
• velkoobchod a maloobchod,
• poskytování služeb.
•
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2.

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

Čl. VI
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:
a) ředitel,
b) správní rada,
c) dozorčí rada.

Čl. VII
Ředitel
1.

Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
Ředitele jmenuje a odvolává správní rada, která rovněž stanoví výši odměny ředitele.

2.

Prvním ředitelem společnosti je:
Jméno, příjmení, titul: Kamil Soukup
r. č.: 580224/0037
Trvalý pobyt: Jiřího z Poděbrad 31, 412 01 Litoměřice

3.

Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru ke společnosti.

4.

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

5.

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

Čl. VIII
Jmenování členů správní rady a dozorčí rady
1.

Každý ze zakladatelů jmenuje dva členy správní rady a tři členy správní rady na návrh dle
odstavce 3.

2.

Každý ze zakladatelů jmenuje jednoho člena dozorčí rady.

3.

Návrh na jmenování tří členů správní rady jsou oprávněni zakladatelům podat občané s trvalým
pobytem v regionu České středohoří nebo právnické osoby se sídlem v regionu České středohoří,
orgány územní samosprávy nebo orgány státní správy s působností v regionu České středohoří.
Tyto tři členy správní rady jmenují zakladatelé z okruhu navržených osob.
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4.

Počet členů správní rady a počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi.

Čl. IX
Správní rada
1.

Správní rada má devět členů. Funkční období členů správní rady je tříleté.

2.

Prvními členy správní rady jsou:
a) Jméno, příjmení, titul: Radek Vonka , Bc.
r. č.: 711030/2375
Trvalý pobyt: Palachova 248/2, 400 01 Ústí nad Labem
b) Jméno, příjmení, titul: Jana Ryšánková, Bc.
r. č.: 706220/3225
Trvalý pobyt: Obchodní 535, 41108 Štětí
c) Jméno, příjmení, titul: Jan Baxant, Mons.
r. č.: 481008/094
Trvalý pobyt: Dómské nám. 1, 412 88 Litoměřice
d) Jméno, příjmení, titul: Stanislav Přibyl, Mgr.
r. č.: 711116/0496
Trvalý pobyt: Svatá Hora 591, 261 01 Příbram
e) Jméno, příjmení, titul: Alexandr Vondra, RNDr.
r. č.: 610817/1795
Trvalý pobyt: Sobotecká 2359/3, 101 00 Praha
f) Jméno, příjmení, titul: Ladislav Chlupáč, Mgr.
r. č.: 520624/258
Trvalý pobyt: Plešivecká 1864/19, 412 01 Litoměřice

3.

Po skončení funkčního období člena ve správní radě může být stejná osoba opět členem správní
rady.

4.

V pracovně právním vztahu ke společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady.

5.

Členství ve správní radě zaniká:
• uplynutím funkčního období,
• úmrtím,
• odstoupením,
• odvoláním.

6.

Zakladatel odvolá člena správní rady, kterého jmenoval, z důvodů uvedených v zákoně o obecně
prospěšných společnostech. Mimo zákonných důvodů odvolání člena správní rady lze člena
správní rady odvolat rovněž v případě, že se bez řádné omluvy nezúčastňuje jednání správní
rady.
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7.

Členové správní rady ze svého středu volí a odvolávají předsedu správní rady.

8.

Správní radu svolává písemně předseda správní rady, který také stanoví čas konání a program
jednání. Jednání správní rady řídí její předseda; v době jeho nepřítomnosti určí členové správní
rady předsedajícího jednání správní rady.

9.

Řádné jednání správní rady se koná minimálně dvakrát ročně.

10. Mimořádné jednání správní rady je povinen svolat předseda správní rady do jednoho měsíce po
obdržení písemné výzvy kteréhokoli ze zbývajících členů správní rady nebo zakladatele. Výzva
musí obsahovat zdůvodnění požadavku na svolání mimořádného jednání správní rady včetně
uvedení záležitosti, která má být projednána.
11. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým společnost
a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité
věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona
upravujícího veřejné zakázky,
c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této
právnické osoby,
Převádějí-li se úplatně nemovité věci nebo movité věci v hodnotě podle písmene b), sjednává se
cena nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá; bezúplatně lze nemovitou věc nebo
movitou věc převést pouze v případě, je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob
naložení s věcí.
Právní úkony uvedené pod písmeny a) až d) jsou bez předchozího souhlasu správní rady
neplatné. Tyto úkony se považují za platné, pokud se zakladatel, správní rada nebo ten, kdo je
takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá.
Vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným pod písmeny a) až d) je povinna
správní rada oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě a rovněž
zakladatelům.
12. Bez předchozího písemného souhlasu zakladatelů nemůže správní rada rozhodnout o zcizení
nebo zatížení movitého nebo nemovitého majetku vloženého nebo darovaného zakladatelem.
13. Správní rada schvaluje
a) rozpočet společnosti,
b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
c) předmět doplňkových činností.
14. Správní rada rozhoduje o zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě stanoveném
zákonem o obecně prospěšných společnostech rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti,
na kterou se převede likvidační zůstatek,
15. Správní rada se dále pověřuje rozhodováním o:
• zřízení jiného orgánu společnosti,
• vydání vnitřních předpisů společnosti.
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16. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Při
rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy správní rady. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
17. Při rozhodování o
a) zrušení společnosti,
b) určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek, je nutná účast
dvou třetin členů správní rady. K rozhodnutí je třeba souhlasu dvou třetin všech členů správní
rady.
18. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady bez práva hlasovat. Požádá-li zakladatel
o slovo, musí mu být uděleno.

Čl. X
Dozorčí rada
1.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

2.

Dozorčí rada má tři členy. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté.

3.

Prvními členy dozorčí rady jsou:
a) Jméno, příjmení, titul: Tomáš Stejskal, Ing.
r. č.: 600508/0741
Trvalý pobyt: Alfonse Muchy 429/13, 412 01 Litoměřice
b) Jméno, příjmení, titul: Zuzana Kudrnová, JUDr.
r. č.: 626206/0255
Trvalý pobyt: Litoměřická 24, 411 41 Žitenice
c) Jméno, příjmení, titul: Petr Benda
r. č.: 471103/070
Trvalý pobyt: Bořislav 98, 41501 Teplice

4.

5.

Po skončení funkčního období člena v dozorčí radě může být stejná osoba opět členem dozorčí
rady.
Členství v dozorčí radě zaniká:
uplynutím funkčního období,
• úmrtím,
• odstoupením,
• odvoláním.
•

6.

V případě zániku členství v dozorčí radě je zakladatel, který jmenoval člena dozorčí rady, jehož
členství zaniklo, povinen jmenovat nového člena dozorčí rady ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy
členovi členství v dozorčí rady zaniklo.

7.

Členové dozorčí rady ze svého středu volí a odvolávají předsedu dozorčí rady.
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8.

Dozorčí radu svolává písemně předseda dozorčí rady, který také stanoví čas konání a program
jednání. Jednání dozorčí rady řídí její předseda.

9.

Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Dozorčí rada je usnášeníschopná,
jsou-li přítomni alespoň dva její členové. K rozhodnutí je třeba souhlasu nejméně dvou jejích
členů.

10. Dozorčí rada
• přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
• nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní
činnosti,
• dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou
společnosti,
• je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací
smlouvy nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti
společnosti, je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy, není-li
náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele,
• je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
• je oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
11. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo,
pokud o ně požádají.

Čl. XI
Hodnota a označení majetkových vkladů jednotlivých zakladatelů
Zakladatelé nebudou při založení společnosti vkládat do společnosti majetkové vklady.

Čl. XII
Hospodaření společnosti
Společnost hospodaří s majetkem získaným
a) vkladem zakladatelů,
b) z přijatých darů, dotací či grantů,
c) z příjmů z poskytování obecně prospěšných služeb a z provozování doplňkové činnosti,
d) ze správy vlastního majetku.

Čl. XIII
Odměňování členů správní rady, dozorčí rady a ředitele
1.

Odměnu tvoří
a) nároková složka,
b) nenároková složka.
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2.

O odměně a její výši členů správní rady a dozorčí rady rozhodují zakladatelé.

3.

Výši odměny ředitele stanoví správní rada.
Čl. XIV
Výroční zpráva

1.

Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada,
nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období.

2.

Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví musí obsahovat
také informace o
a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných
služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,
b) lidských zdrojích,
c) výnosech v členění podle zdrojů,
d) vývoji a stavu fondů společnosti k rozvahovému dni,
e) stavu majetku a závazků společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře,
f) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných
služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost společnosti, včetně výše
nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady,
g) změně zakládací smlouvy a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby
ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.

3.

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

4.

Společnost uloží výroční správu do 30 dnů po schválení správní radou do sbírky listin v rejstříku
obecně prospěšných společností. Výroční zpráva bude rovněž k dispozici veřejnosti v sídle
společnosti.

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

Čl. XVI
Závěrečná ustanovení
1.

V souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech zakladatelé tímto zmocňují Kamila
Soukupa, trvalý pobyt Jiřího z Poděbrad 31, 412 01 Litoměřice k jednání za společnost do jejího
vzniku ve věcech souvisejících s jejím vznikem.

2.

Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem o obecně
prospěšných společnostech.
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3.

Zakládací smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží každý
zakladatel, jeden výtisk bude založen v evidenci společnosti a dva výtisky budou přiloženy
k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností.

4.

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

5.

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

6.

O uzavření této zakládací smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Města Litoměřice
usnesením č. …/…/… ze dne …………………

7.

Tato zakládací smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu zakladateli.

Datum: ………………….

……………………………….……….
Ústecký kraj
Jana Vaňhová

Datum: ………………….

……….……………………………….
Město Litoměřice
Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum: ………………….

……….……………………………….
Biskupství litoměřické
J. Exc. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
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Program obnovy venkova Ústeckého kraje 201
2011
Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ze dne
1. Cíl programu
Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k
tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově,
udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného
hospodářství, jmenovitě o:
- rozvoj ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které rozšíří nabídku
pracovních příležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech a povedou k vyšší
diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úroveň vzdělanosti a kvalitu společenského života
jako předpokladu pro zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení.
- zhodnocení kulturně historického potenciálu obcí a zachování krajiny a kvalitního přírodního
prostředí jako předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a zajištění kvalitní rekreace pro
obyvatele i návštěvníky
- koncepční rozvoj obce na základě rozvojových dokumentů obce či mikroregionu a realizací
vzájemně provázaných a navazujících akcí
2. Vymezení oblastí podpory a zaměření projektů
Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na oblasti podpory:
1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov,
zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních
pamětihodností.
Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví
obce a pořízení a obnovu vybavení a techniky. V roce 2011 budou podporovány:
Úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení:
•
•
•
•
•

školy – v souvislosti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem
mateřské školy - v souvislosti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem
opravy hřbitovních zdí v obcích do 500 obyvatel
drobné sakrální stavby
oprava střech hasičských zbrojnic

2. Chodníky a místní komunikace
Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti
provozu na nich. Součástí zaměření je také zlepšení stavu veřejných prostranství pro pohodlné a
příjemné užívání všemi obyvateli a návštěvníky obce. V rámci této oblasti podpory budou
podporovány:
1. opravy i výstavba chodníků a místních komunikací v současně zastavěném území obce
2. úprava veřejných prostranství
3. veřejné osvětlení – v případech, kdy bude realizace vynucena rekonstrukcí rozvodů NN v
obci. Součástí žádosti musí být doklad od příslušného energetického podniku o realizaci
v roce 2011
4. vybudování nového kotviště pro malá plavidla na řece Labi
Žádost na komunikaci může být podána pouze pokud není v rozporu s platnou územně plánovací
dokumentací.
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
Opatření je zaměřeno na podporu místních aktivit, které přispívají ke zlepšení čistoty a vzhledu
zeleně, vodních toků a ploch, k posílení jejich krajinotvorné funkce. Žádost může být podána pouze
pokud má obec schválený územní plán obce nebo urbanistickou studii a není s tímto dokumentem
v rozporu.
4. Podpora územně plánovací činnosti obcí
Tato oblast podpory je zaměřena na podporu územně plánovací činnosti obcí
a) Převedení dat nových, již vydaných územních plánů, zahrnující právní stav ke dni vydání
poslední změny územního plánu, do struktury datového modelu Ústeckého kraje pro ÚPD
podle „Metodiky jednotného zpracování územně plánovacích dokumentací v GIS (CAD)“.

b) Podpora zpracování nových územních plánů obcí
Převedená data územních plánů nebo data nového územního plánu budou předána k využití
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, budou splňovat strukturu a náležitosti datového modelu
Ústeckého kraje pro ÚPD a budou zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK. Novým
územním plánem se rozumí územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění.
5. Soutěž Vesnice roku 2010
Cílem této oblasti podpory je odměna obcím, které se zúčastnily soutěže Vesnice roku 2011
v Ústeckém kraji a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh či diplomů: Zlatá stuha – pro vítěze
krajského kola, Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí, Modrá stuha – za péči o
společenský život v obci, Bílá stuha – za činnost mládeže, Oranžová stuha – za spolupráci obce a
zemědělského subjektu.

3. Monitorovací ukazatele programu
Na základě následujících kritérií bude program následně zhodnocen.
Výstupy programu:
Oblasti podpory 1 – 3: - počet podpořených objektů občanské vybavenosti
- počet m² opravených komunikací
- počet m² upravených veřejných prostranství
- počet projektů pro zlepšení životního prostředí
Oblast podpory 4: - počet digitalizovaných územních plánů
- počet nových územních plánů

30
4 000
3 000
5
15
10

4. Finanční rámec programu
Finančním rámcem programu se rozumí celkový objem finančních prostředků určených pro
realizaci podpory ve vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Fondu rozvoje
Ústeckého kraje. Na přidělení podpory není právní nárok.
Celkový finanční rámec Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2011 bude vycházet ze
schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 plus 3 mil. Kč převedené do Fondu
rozvoje ÚK z odboru územního plánování a stavebního řádu v roce 2010. Z alokace na oblasti
podpory 1 -3 připadne cca 41% na oblast podpory 1, cca 41% na oblast podpory 2, cca 18% na
oblast podpory 3 a na oblast podpory 4 jsou vyčleněny 3 mil. Kč (z toho na OP 4a) 1 mil. Kč a 4b)
2 mil. Kč) a na oblast podpory 5 připadne 1 mil. Kč. Toto rozdělení je pouze indikativní a může být
upraveno podle počtu podaných žádostí v jednotlivých oblastech podpory.
5. Druh a výše podpory
Podpora bude poskytnuta formou nenávratné dotace na úhradu přímých nákladů spojených
s realizací projektů podle předložených žádostí. Podporu podle tohoto programu nelze kombinovat
s podporou z jiných programů Ústeckého kraje. Majetek, na který byla přidělena podpora nesmí být
převeden minimálně po dobu 3 roky. Spoluúčast musí být uhrazena z vlastních prostředků žadatele.

Minimální výše dotace
Maximální výše dotace

Oblast podpory 1 – 3
Oblast podpory 4a)
4b)
Oblast podpory 5

Zlatá stuha
Další stuha
Diplom

20 000,-Kč
250 000,- Kč
80 000,- Kč
200 000,- Kč
300 000,-Kč
125 000,-Kč
25 000,-Kč

6. Intenzita podpory
Oblast podpory
1-3

4

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

5

max.
75%
65%
40%
100%
50%
90%

7. Časový rámec programu
vyhlášení programu
předkládání projektů
výběr projektů pracovní skupinou pro výběr projektů
projednání radou kraje
rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí podpory
zveřejnění výsledků
dokončení projektů do:

hodnocení programu do:

11. 1. 2011
25. 2. 2011
Březen 2011
Březen 2011
Duben 2011
Duben 2011
OP 1-3 30. 11. 2011
u OP 4a) 30.11.2011
u OP 4b) 30.11.2014
u OP 5 30. 11. 2012
30. 6. 2012

8. Příjemci podpory a lokalizace projektů
Příjemci dotace mohou být u oblastí podpory 1-3, obce do 2 000 obyvatel, v oblasti podpory 4a)
obce do 10 000 obyvatel, v oblasti podpory 4b) obce do 5 000 obyvatel, které leží v územním
obvodu Ústeckého kraje. U oblasti podpory 5 – dle výsledků soutěže Vesnice roku 2011
v Ústeckém kraji.
Každá obec může podat maximálně jednu žádost v rámci oblastí podpory 1 - 3, a jednu do
oblasti podpory 4.

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

9. Kritéria pro hodnocení žádostí o podporu
Základním předpokladem pro další hodnocení žádosti je splnění základních podmínek programu.
Splnění základních podmínek programu bude zkontrolováno před vlastním hodnocením žádostí, při
jejich nedodržení je žádost o podporu vyřazena z dalšího hodnocení. Žádosti podané do
5. 2. 2010, u kterých bude zjištěno nedodržení základních podmínek programu, mohou být, na
základě výzvy odboru regionálního rozvoje zaslané e-mailem, opraveny do 7 dnů od doručení
výzvy.

Základní podmínky programu
Místo a termín podání žádosti
Doručení žádosti požadovaným způsobem
Soulad žadatele s vymezením příjemců podpory
Požadovaná výše dotace
Minimální spoluúčast žadatele
Umístění projektu
Hodnocení žádostí o podporu provádí Pracovní skupina pro výběr projektů podle následujících
kritérií, která jsou seřazena sestupně dle důležitosti:
Oblast podpory 1 – 3: - malá úspěšnost obce v předchozích letech, zvýhodněny budou obce, které
v minulých třech letech žádaly o dotaci z POV ÚK a byly méně úspěšné
- naléhavost realizace
- míra naplnění cílů programu
Oblast podpory 4: a) - budou preferovány obce, které nemají platný územní plán před obcemi, které
jej mají schválený před 1.1.2007
- obce s nižším počtem obyvatel
b) - podle počtu obyvatel obce s preferováním obcí s menším počtem obyvatel
Oblast podpory 5: - budou převzaty výsledky Soutěže Vesnice roku 2011 v Ústeckém kraji

Podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky
Platební podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky se řídí ustanoveními Zásad pro
poskytování podpory z Fondu rozvoje Ústeckého kraje (dále Fond) a ustanoveními smlouvy o
poskytnutí dotace.
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí podpory uzavře Ústecký kraj
s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí podpory dle obecně platných předpisů. Smlouvu za
kraj podepíše hejtman.
Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory žadatel předloží nejpozději do 15. 8. 2011
administrátorovi:
• doklad o vlastnictví pozemků a staveb žadatelem (výpis a snímek z katastru nemovitostí),
starý nejvýše 90 dní,
• ověřené kopie stavebního povolení nebo kopie ohlášení stavebnímu úřadu nebo čestné
prohlášení starost(k)y obce, že stavební povolení ani ohlášení dílo nevyžaduje,
• kladné vyjádření orgánu státní památkové péče (pokud je objekt nemovitou kulturní
památkou zapsanou v ÚSKP),
• usnesení Zastupitelstva obce, nebo příslušného orgánu dobrovolného svazku obcí o
zajištěném spolufinancování.

Podpora bude poskytována formou účelové dotace na úhradu faktur vzniklých v souvislosti s
realizací projektu. Čerpání prostředků z Fondu je možné až po uzavření smlouvy o poskytnutí
finanční podpory a prokázání vložení vlastních prostředků žadatele do realizace projektu. Peněžní
prostředky se převádějí bezhotovostně na účet příjemce.
Dotace bude převáděna na účet příjemce na základě průběžné nebo závěrečné zprávy, kterou
příjemce zašle s doložením účetních dokladů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Příjemce podpory je povinen poskytnuté prostředky z Fondu použít v souladu se smlouvou a k
účelu, na který mu byly poskytnuty. Způsob použití a vyúčtování podpory podléhají kontrole
orgánů Ústeckého kraje.
Po ukončení projektu předloží příjemce podpory závěrečnou zprávu, ve které uvede vlastní
hodnocení projektu především z hlediska jeho prokazatelných dopadů na splnění cílů rozvojového
programu. Vyúčtování a závěrečná zpráva bude podána nejpozději do 30 dnů po ukončení projektu
na odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje.

10. Odpovědnost za realizaci podpory - garant
garant programu
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.

11. Pracovní skupina pro výběr projektů
Pracovní skupina pro výběr projektů na společném jednání hodnotí podané žádosti podle
hodnotících kritérií dle čl. 9 a doporučuje Radě Ústeckého kraje žádosti pro přiznání dotace k
projednání. Výsledky hodnocení pracovní skupiny budou zveřejněny na webu kraje. Aktualizované
obsazení pracovní skupiny bude předloženo ke schválení RÚK v lednu 2011.

12. Administrace programu
Administraci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje zajišťuje odbor regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem. Pro realizaci
Programu bude odborem regionálního rozvoje vydána Směrnice pro žadatele.
Kontakty: pí. Zdenka Opočenská, tel.: 475657561, e-mail: opocenska.z@kr-ustecky.cz
Ing. Josef Svoboda, tel.: 475657510, e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz
pro OP 4: Ing. Jolana Novotná, tel. 475657513, e-mail:novotna.j@kr-ustecky.cz

Příloha č. 35 k usnesení č. 60/20Z/2010

DAROVACÍ

SMLOUVA

č. ………/………
uzavřená podle § 628 – 630 občanského zákoníku
I.
Účastníci smlouvy
Povodí Ohře, státní podnik,
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
IČ:
70889988
DIČ:
CZ70889988
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.
(dále jen jako „dárce“) na straně jedné
a
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Vznik na základě zákona o krajích.
(dále jen jako „obdarovaný“) na straně druhé
II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této darovací smlouvy je část Tvršického vodovodu nacházejícího se v úseku mezi
šachtami č. 18 a č. 28 včetně celkem 11 stavebních částí šachet. Délka této části vodovodu činí
4 388 m. Převáděná část Tvršického vodovodu je tvořena litinovým potrubím DN 600 a 11 betonovými šachtami. Bližší popis převáděné části vodovodu včetně výkresů, souřadnic šachet a
plánku převýšení stavby je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Převáděná část Tvršického vodovodu je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí
Ohře, státní podnik a je vodním dílem vybudovaným na pozemkových parcelách uvedených
v příloze č. 2 této smlouvy, která obsahuje snímky mapy z pozemkového katastru se zakreslením
průběhu převáděné části Tvršického vodovodu. Převáděná část Tvršického vodovodu není zapsána v katastru nemovitostí ČR. Pozemkové parcely, na kterých je převáděná část Tvršického
vodovodu vybudována, nejsou předmětem této darovací smlouvy.
3. Dárce prohlašuje, že mu svědčí právo hospodařit s tímto majetkem státu, který nabyli jeho právní předchůdci, a to výstavbou ve 40 letech 20. století. Dárce nabyl právo hospodařit s tímto majetkem na základě ust. § 2 zákona č.305/2000 Sb. o povodích.

III.
Účel smlouvy
1. Dárce dle pokynu ministra zemědělství, vydaného na základě usnesení vlády České republiky
ze dne xx.xx.xxxx č. xxx a v souladu se statutem Povodí Ohře, státní podnik, vydaným dne
4.8.2008 zakladatelem státního podniku Ministerstvem zemědělství ČR, pod č.j. 18083/200810000, dále v souladu se zákonem 77/1997 Sb. o státním podniku v platném znění, touto darovací smlouvou daruje obdarovanému v čl. II. této darovací smlouvy uvedenou část vodního díla Tvršický vodovod a obdarovaný tento dar přejímá se všemi právy a závazky s nimi spojenými a v těch hranicích a mezích, jak je dárce užíval nebo byl oprávněn užívat, jak stojí a leží.
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2. Dárce prohlašuje, že na touto smlouvou převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy,
věcná břemena a ani jiná věcná práva.
3. Obdarovaný prohlašuje, že stav převáděných nemovitostí je mu dobře znám, a že je přejímá, jak
stojí a leží, ve stavu v jakém se nacházejí v době jejich převodu.

1.

2.
3.

4.

5.

IV.
Závěrečná ustanovení
Podmínkou platnosti této smlouvy je předchozí souhlas vlády České republiky, vydaný
v souladu s § 16 odst. 9) zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdějších předpisů.
Souhlas vlády České republiky byl vydán dne x.x.xxxx usnesením č. xxx. Na základě shora
uvedeného usnesení vydal ministr zemědělství následně pokyn k realizaci smlouvy listinou č.j.
xxxxx/xxxx-xxxxx ze dne xx.x.xxxx. Smlouva se tedy stává následně platnou dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smluvní strany tímto sjednávají, že účinnost této smlouvy nastane
dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
Dnem účinnosti této smlouvy nabývá obdarovaný vlastnické právo k převáděné části Tvršického vodovodu, neboť se nejedná o nemovitost podléhající evidenci v katastru nemovitostí.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po podpisu všemi jejími účastníky
obdrží jedno vyhotovení dárce, jedno vyhotovení obdrží obdarovaný a jedno vyhotovení je určeno pro potřeby MZe ČR.
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a odpovídá jejich svobodné a vážně projevené vůli a že není uzavírána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými
podpisy.
Ústecký kraj osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 23 zákona č.129/2000 Sb., že ohledně převodu majetku darovaného dle č. II. této smlouvy, byly splněny veškeré podmínky, jimiž zákon
č.129/2000 Sb. podmiňuje platnost právního úkonu kraje při převodu tohoto majetku, přičemž
potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č.
………/……Z/2010 ze dne …………………….

V Chomutově dne …………

V Ústí nad Labem dne ……………

……………………………….
Za Povodí Ohře, státní podnik
Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel

…………………………………….
za Ústecký kraj
Jana Vaňhová
hejtmanka
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Příloha č. 36 k usnesení č. 64/20Z/2010

Příloha č. 37 k usnesení č. 65/20Z/2010

Příloha č. 38 k usnesení č. 66/20Z/2010

Příloha č. 39 k usnesení č. 67/20Z/2010

Příloha č. 40 k usnesení č. 68/20Z/2010

Příloha č. 41 k usnesení č. 6920Z/2010

Příloha č. 42 k usnesení č. 70/20Z/2010

Příloha č. 43 k usnesení č. 71/20Z/2010

Příloha č. 44 k usnesení č. 72/20Z/2010

Příloha č. 45 k usnesení č. 73/20Z/2010

Příloha č. 46 k usnesení č. 75/20Z/2010
4268/ULT/2010-ULTM
Č.j.: UZSVM/ULT/4171/2010-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
1.4.2010.
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. 4171/2010
Čl. I.
1. Česká republika je vlastníkem těchto nemovitostí:
Pozemky:
• Pozemek pozemková parcela č. 987/1, ostatní plocha, neplodná půda
• Pozemek pozemková parcela č. 1035/1, ostatní plocha, silnice
• Pozemek pozemková parcela č. 1035/5, ostatní plocha, silnice
• Pozemek pozemková parcela č. 1035/6, ostatní plocha, silnice
• Pozemek pozemková parcela č. 1035/7, ostatní plocha, silnice
• Pozemek pozemková parcela č. 1035/8, ostatní plocha, silnice
• Pozemek pozemková parcela č. 1064/2, ostatní plocha, silnice
• Pozemek pozemková parcela č. 1064/3, ostatní plocha, silnice
• Pozemek pozemková parcela č. 1064/6, ostatní plocha, silnice
zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 60000 pro katastrální území Křešice
u Litoměřic, obec Křešice, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním
pracovištěm Litoměřice.
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2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Ohlášení ze dne 6. 5. 2008 (p.
p. č. 1035/5, 1035/6, 1035/7, 1064/6) a na základě bodu 14 čl. CXVII zákona č. 320/2002 Sb., o
změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění
pozdějších předpisů (p. p. č. 1035/1, 1035/8, 1064/2, 1064/3) s uvedeným majetkem státu
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. Pozemky pozemkové parcely, ostatní plochy, silnice: č. 1035/1, 1035/5, 1035/6, 1035/7,
1035/8, 1064/2, 1064/3, 1064/6 se převádějí v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pozemek pozemková parcela č. 987/1, ostatní plocha, neplodná půda se převádí z důvodu
veřejného zájmu bezúplatně do vlastnictví Ústeckého kraje za účelem užívání pozemku, který
slouží k plnění veřejné služby, kterou kraj vykonává jako svou zákonem stanovenou působnost
v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
4. Nabyvatel převáděné nemovitosti do svého vlastnictví přijímá tak, jak stojí a leží dle § 501
občanského zákoníku.
5. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděných nemovitostí.

Čl. III.
1. Nabyvatel se zavazuje o pozemek pozemkovou parcelu č. 987/1 uvedenou v článku I. odst. 1
této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům podle Čl. II. odst. 3 této smlouvy,
v souladu s veřejným zájmem, tedy zejména ji nevyužívat ke komerčním účelům či jiným
výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, současně se zavazuje
předmětnou nemovitost nepřevést třetím osobám a to ani zčásti, a to vše po dobu nejméně
10 let od nabytí vlastnického práva k ní.
2. V případě, že se pro nabyvatele stane tato nemovitost před uplynutím této lhůty pro tento ve
smlouvě stanovený účel nepotřebná a nevyužije ji ani k možnému jinému druhu veřejné služby
a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem,
které je nabyvatel povinen plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových cenu, kterou nemovitost měla ke dni
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne
úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostí dle svého
uvážení.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku,
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady.
Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na účet převodce resp. Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda
jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
6. Nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III.
odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném
zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal.
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Čl. IV.
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. V.
Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel.

Čl. VI.
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 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.
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 dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 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
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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
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Příloha č. 1
4268/ULT/2010-ULTM
Č.j.: UZSVM/ULT/4171/2010-ULTM

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. 4171/2010, kterou se převádí
Pozemky:
• Pozemek pozemková parcela č. 987/, ostatní plocha, neplodná půda
• Pozemek pozemková parcela č. 1035/1, ostatní plocha, silnice
• Pozemek pozemková parcela č. 1035/5, ostatní plocha, silnice
• Pozemek pozemková parcela č. 1035/6, ostatní plocha, silnice
• Pozemek pozemková parcela č. 1035/7, ostatní plocha, silnice
• Pozemek pozemková parcela č. 1035/8, ostatní plocha, silnice
• Pozemek pozemková parcela č. 1064/2, ostatní plocha, silnice
• Pozemek pozemková parcela č. 1064/3, ostatní plocha, silnice
• Pozemek pozemková parcela č. 1064/6, ostatní plocha, silnice
zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 60000 pro katastrální území Křešice u
Litoměřic, obec Křešice, 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 č. 4171/2010 byla schválena usnesením
č. ………………….… ze zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

………………………………………….
Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
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Příloha č. 47 k usnesení č. 97/20Z/2010

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

Příloha č. 47 k usnesení č. 97/20Z/2010

Příloha č. 48 k usnesení č. 102/20Z/2010

Dohoda o řešení střetu zájmů
uzavřená dle ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále také jen „obchodní
zákoník“), jakož i v návaznosti na a ve smyslu ust. § 33 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), v platném znění (dále také jen „horní zákon“) mezi níže uvedenými stranami:

strana:

Společnost

Dotčený subjekt

firma:

Vršanská uhelná a.s.

Ústecký kraj

sídlo:

Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67

Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01

IČ / DIČ:

28678010/CZ699001510

70892156/CZ70892156

registrace:
jednající

Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B/1987

---

Ing. Vasil Bobela, předseda představenstva
Ing. Petr Antoš, člen představenstva

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje

smluvních:

---

---

technických
(realizačních):

---

---

bankovní spojení:

HSBC Bank plc, Praha
č. ú. 3137603103/8150

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
č. ú. 882733379/0800

tel./fax/e-mail:

…………/…………… /………………

…………/…………… /………………

číslo smlouvy (dohody):

VUAS-VŘ-50/2010/ÚRE/A

…….

statutární orgán/zástupce:
oprávnění
zástupci
ve věcech

Preambule a účel dohody

Vzhledem k tomu,:
-

že Společnost je držitelem oprávnění k dobývání výhradního ložiska v dobývacích
prostorech Okořín, Holešice, Vršany a Slatinice,

-

že Dotčený subjekt je vlastníkem nemovitostí uvedených v čl. I. této dohody, které budou
pokračováním těžby hnědého uhlí lomu Vršany v rámci schváleného dobývacího
prostoru zasaženy (dále také jen „Ohrožené objekty“),

-

aby Společnost mohla v čase pro ni potřebném plynule pokračovat v těžbě uhlí v lomu
Vršany a

-

aby Dotčenému subjektu nevznikla pokračováním těžby škoda na Ohrožených
objektech,

dohodly se strany na následujícím:
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I.
Ohrožené objekty
1.

Souřadnice hranic (v souřadnicovém systému S-JTSK) vymezující území lomu Vršany,
v němž se nacházejí Ohrožené objekty, jsou:
hranice
severní

Bod
A
B
C
D
E
F
G

severovýchodní
jižní

souřadnice Y
796249
795776
795233
795111
795573
794980
794847

souřadnice X
988065
988167
988426
988550
991952
991945
991605

Území je vymezeno a souřadnice v systému S-JTSK jsou vyznačeny v účelové důlní mapě,
která je nedílnou součástí této dohody jako její Příloha č. 1.
2.

Dotčený subjekt je výlučným vlastníkem níže v tomto odstavci uvedených Ohrožených
objektů:
a. pozemky:
p. p. č.
241/3
242/3
274/1
274/3
274/4
274/5
819
430/4
430/3
239/1
230/6
230/2
1170/9
1199/8
1337/1

k. ú.
Bylany u Mostu
Bylany u Mostu
Bylany u Mostu
Bylany u Mostu
Bylany u Mostu
Bylany u Mostu
Hořany
Hořany
Hořany
Hořany
Hořany
Hořany
Třebušice
Třebušice
Třebušice

výměra [m2]
28601
4240
10404
3836
1176
2164
782
3963
12968
2768
3050
33267
2057
5061
1796

LV
32
32
32
32
32
32
109
109
109
109
109
109
70
70
70

způsob využití
silnice (II/255)
silnice (II/255)
silnice (II/255)
silnice (účelová)
silnice (účelová)
silnice (účelová)
silnice (II/255)
manipulační plocha
silnice (II/255)
silnice (II/255)
silnice (II/255)
silnice (II/255)
jiná plocha
silnice (II/255)
ostatní komunikace

Všechny shora uvedené pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem Ústeckého kraje, Katastrální pracoviště Most.
b. stavba: silnice druhé třídy č. II/255 v úseku: staničení II/255 - km 5,320 až
staničení II/255 - km 12,040 v celkové délce cca 6,720 km umístěnou na
pozemcích p. p. č. 241/3, 242/3, 274/1, 274/3, 274/4, 274/5 – vše
v katastrálním území Bylany u Mostu, na pozemcích p.p.č. 819, 430/4, 430/3,
239/1, 230/6, 230/2, 239/3 a 594/2 – vše v katastrálním území Hořany a dále na
Dohoda o řešení střetu zájmů č. VUAS-VŘ-50/2010/ÚRE/A
Strana 2 (celkem 5)

pozemcích p.p.č. 1170/9, 1199/1, 1199/8, 1337/1 – vše v katastrálním území
Třebušice s příslušenstvím včetně mostů č. 255-008, 255-009, 255-009A a 255009B.

3.

Strany shodně konstatují, že jsou si vědomy, s ohledem na shora uvedený postup těžby
hnědého uhlí lomu Vršany, že jsou tímto postupem ve smyslu ust. § 33 odst. 1 horního
zákona ohroženy shora specifikované Ohrožené objekty, a že těžba tak na Ohrožené
objekty bude mít fyzický negativní dopad, když tyto budou z území vymezeného v odst.
1 tohoto článku odstraněny, a to z důvodu plynulého pokračování v těžbě uhlí, nebo tyto
Ohrožené objekty v důsledku těžby ztratí svůj původní účel, s čímž vyslovují tímto
souhlas.

II.
Předmět dohody o řešení střetu zájmů
1.

Strany se tímto v návaznosti na shora uvedené dohodly, že Společnost není povinna
učinit před zařazením příslušných prací do plánu otvírky, přípravy a dobývání žádná
ochranná opatření na Ohrožených objektech.
Strany tímto dále prohlašují, že se dohodly na vyřešení střetu zájmů ve smyslu ustanovení
§ 33 horního zákona, a to tak, že Společnost odkoupí od Dotčeného subjektu veškeré
Ohrožené objekty uvedené v čl. I. této dohody, respektive jejich části vymezené
geometrickým plánem č. 222-182/2010 ze dne 2.12. 2010, potvrzeným Katastrálním
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most dne 3.12.2010 pod č. 937/2010, a
to na základě kupní smlouvy (dále také jen „Kupní smlouva“) uzavřené podle § 588 a
násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena
je stanovena jako smluvní (sjednaná) s využitím znaleckého posudku č. 7073/243/10 ze
dne 25.11.2010 vypracovaném znalcem Miluše Doležalová a znaleckého posudku č.
625/4735/2010 ze dne 24.11.2010 vypracovaném znalcem ENI CONSULT spol.s r.o.
a geometrického plánu č. 222-182/2010, ze dne 2.12. 2010.

2.

Strany v návaznosti na odst. 1 tohoto článku konstatují, že ke dni uzavření této dohody o
řešení střetu zájmů uzavřely Kupní smlouvu ve znění dle přílohy č. 2 této dohody.

III.
Závěrečná ustanovení
1.

Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo
ustanovení této dohody neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této
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dohody. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení
by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), nebo že by se měla zjistit či
prokázat nevynutitelnost, neplatnost či neúčinnost kteréhokoli článku, odstavce,
pododstavce nebo ustanovení této dohody, provedou strany v dobré víře konzultace a
dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části
dohody, jež pozbyla platnosti nebo byla shledána neplatnou či neúčinnou.
2.

Společnost i Dotčený subjekt se zavazují k maximální vzájemné součinnosti a spolupráci.
Strany tak berou na vědomí a zavazují se k tomu, že veškerá jejich jednání a veškeré
úkony vyplývající z této dohody o řešení střetu zájmů nebo Kupní smlouvy a/nebo
s těmito související, resp. nutné k jejich naplnění, povedou, resp. budou činit vždy tak
(zejména v takovém čase), aby byly naplněny shora uvedené cíle, tedy zejména aby
Dotčenému subjektu nevznikla škoda na jedné straně a aby Společnost mohla plynule
v čase pro ni potřebném postupovat v těžbě uhlí na straně druhé.

3.

Strany se dohodly, že práva a povinnosti z této dohody přechází na jejich případné právní
nástupce. Dotčený subjekt bere na vědomí, že tato dohoda je podkladem pro vydání
rozhodnutí o povolení hornické činnosti, a to pro otvírku, přípravu a dobývání
výhradního ložiska (dle ust. § 8 vyhl. ČBÚ č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v návaznosti na ust. § 10 a násl. zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ve
věci žádosti Společnosti o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska
v dobývacích prostorech uvedených v preambuli této dohody. Toto rozhodnutí je podle
ust. § 18a zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, závazné i pro právní
nástupce účastníků řízení.

4.

Strany jsou seznámeny se skutečností, že Dotčený subjekt, 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.
Strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Společnost prohlašuje, že:
a) Dotčený subjekt 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.

5.

Dotčený subjekt tímto potvrzuje, že:
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záměr Dotčeného subjektu prodat nemovitý majetek byl dle § 18 odst. 1 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne
16.11.2010 po dobu 30 dnů před rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje na úřední
desce krajského úřadu;
o uzavření této dohody bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
……………. ze dne .......................
6.

Společnost je povinna předložit tuto dohodu Krajskému úřadu Ústeckého kraje k zaujetí
stanoviska. V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve
znění pozdějších předpisů, tato dohoda nabývá platnosti, jestliže Krajský úřad Ústeckého
kraje ve lhůtě 1 měsíce od předložení této dohody k zaujetí stanoviska dle článku III.
odstavce 3. této dohody nevysloví s touto dohodou nesouhlas.

7.

Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
stran obdrží dvě a jedno vyhotovení bude předloženo Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

8.

Strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumějí jí a na důkaz
souhlasu s jejím obsahem k ní připojují své podpisy.

Přílohy:
č. 1 vymezení území a souřadnice v systému S-JTSK v účelové důlní mapě
č. 2 Kupní smlouva

V ………………dne ……………..

V ………………dne ……………..

…………………………………………..

…………………………………………………

Vršanská uhelná a.s.
Ing. Vasil Bobela, předseda představenstva
Ing. Petr Antoš, člen představenstva

Ústecký kraj
Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje
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Příloha č. 49 k usnesení č. 102/20Z/2010
Kupní smlouva
uzavřená dle ust. § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami:
strana:

Kupující

Prodávající

firma:

Vršanská uhelná a.s.

Ústecký kraj

sídlo:

Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67

Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01

IČ / DIČ:

28678010/CZ699001510

70892156/CZ70892156

registrace:
jednající

Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B/1987

---

Ing. Vasil Bobela, předseda představenstva
Ing. Petr Antoš, člen představenstva

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje

---

---

statutární orgán/zástupce:
oprávnění
zástupci
ve věcech

smluvních:
realizačních:

---

---

bankovní spojení:

HSBC Bank plc, Praha
č. ú. 3137603103/8150

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
č. ú. 882733379/0800

tel./fax/e-mail:

…………/…………… /………………

…………/…………… /………………

číslo smlouvy:

………..

…….

Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána jako nezbytný podklad pro uzavření jejich vzájemné
Dohody o řešení střetu zájmů č. VUAS-VŘ-50/2010/ÚRE/A (dále také jen DŘSZ).
I. Prohlášení
1.

Prodávající je výlučným vlastníkem níže v tomto odstavci uvedených nemovitostí
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Most:
a. pozemků:

p. p. č.

k. ú.

241/3
242/3
274/1
274/3
274/4
274/5
819
430/4
430/3
239/1
230/6
230/2
1170/9
1199/8
1337/1

Bylany u Mostu
Bylany u Mostu
Bylany u Mostu
Bylany u Mostu
Bylany u Mostu
Bylany u Mostu
Hořany
Hořany
Hořany
Hořany
Hořany
Hořany
Třebušice
Třebušice
Třebušice

výměra
[m2]
28601
4240
10404
3836
1176
2164
782
3963
12968
2768
3050
33267
2057
5061
1796

LV

způsob využití

32
32
32
32
32
32
109
109
109
109
109
109
70
70
70

silnice (II/255)
silnice (II/255)
silnice (II/255)
silnice (účelová)
silnice (účelová)
silnice (účelová)
silnice (II/255)
manipulační plocha
silnice (II/255)
silnice (II/255)
silnice (II/255)
silnice (II/255)
jiná plocha
silnice (II/255)
ostatní komunikace
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b. a stavby: silnice druhé třídy č. II/255 v úseku: staničení II/255 - km 5,320 až staničení
II/255 - km 12,040, v celkové délce cca 6,720 km umístěné na pozemcích ppč. 241/3,
242/3, 274/1, 274/3, 274/4, 274/5 – vše v k.ú. Bylany u Mostu, na pozemcích ppč. 819,
430/4, 430/3, 239/1, 230/6, 230/2, 239/3 a 594/2 – vše v k.ú. Hořany a dále na pozemcích
p.p.č. 1170/9, 1199/1, 1199/8, 1337/1 – vše v katastrálním území Třebušice,
s příslušenstvím včetně mostů č. 255-008, 255-009, 255-009A a 255-009B.
2.

Prodávající prohlašuje, že je oprávněn s předmětnými nemovitostmi volně
nakládat.

3.

Předmětné nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku č. 7073/243/10 ze
dne 25.11.2010 vypracovaném znalcem Miluše Doležalová a ve znaleckém posudku č.
625/4735/2010 ze dne 24.11.2010 vypracovaném znalcem ENI CONSULT spol.s r.o.
II. Předmět prodeje, kupní cena

1. Prodávající prodává předmětné nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a
povinnostmi, úplatně, a to
•

pozemky dle I.1.a. v rozsahu
p. p. č.

k. ú.

LV

způsob využití

Bylany u Mostu
Bylany u Mostu
Bylany u Mostu
Bylany u Mostu
Bylany u Mostu
Bylany u Mostu
Hořany
Hořany

výměra
[m2]
28601
4240
10404
3836
1176
2164
782
3963

241/3
242/3
274/1
274/3
274/4
274/5
819
430/4

32
32
32
32
32
32
109
109

Hořany
Hořany
Hořany
Hořany
Třebušice
Třebušice

12968
2768
3050
33267
697
5061

109
109
109
109
70
70

silnice (II/255)
silnice (II/255)
silnice (II/255)
silnice (účelová)
silnice (účelová)
silnice (účelová)
silnice (II/255)
manipulační
plocha
silnice (II/255)
silnice (II/255)
silnice (II/255)
silnice (II/255)
jiná plocha
silnice (II/255)

430/3
239/1
230/6
230/2
1170/12
1199/8

Pozemková parcela 1170/12 o výměře 697 m2 vznikla sloučením pozemkové parcely:
č. 1170/9 díl a) o výměře 517 m2, která vznikla oddělením z pozemkové parcely
č. 1170/9 o výměře 2057 m2 dle geometrického plánu č. 222-182/2010 ze dne 2.12.2010 a
potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Most dne
3.12.2010 pod č. 937/2010.
č. 1337/1 díl b) o výměře 180 m2, která vznikla oddělením z pozemkové parcely
č. 1337/1 o výměře 1796 m2 dle geometrického plánu č. 222-182/2010 ze dne 2.12.2010 a
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potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Most dne
3.12.2010 pod č. 937/2010. Citovaný geometrický plán tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je
její nedílnou součástí,
•

a silnici v rozsahu dle I.1.b.

kupující, která tyto předmětné nemovitosti kupuje do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se
za ně uhradit
sjednanou
kupní
cenu
ve výši
60.419.
347,- (slovy:
šedesátmilionůčtyřistadevatenácttisíctřistačtyřicetsedmkorunčeských).

2. Záměr prodávajícího prodat předmětné nemovitosti byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne 16.11.2010, po dobu 30
dnů před rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje na úřední desce krajského úřadu; o
uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …, ze dne
….
3. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit na účet prodávajícího, a to do 30 dnů od uzavření kupní
smlouvy.

III. Stav nemovitosti
1. Prodávající prohlašuje, že na předmětných nemovitostech váznou pouze právní závady - věcná
břemena – blíže specifikovaná ve znaleckém posudku č. 7073/243/10 ze dne 25.11.2010
vypracovaném znalcem Miluše Doležalová, a kupující je takto předává.
2. Kupující prohlašuje, že si předmětné nemovitosti před podepsáním této smlouvy prohlédla a je
jí znám jejich dnešní stav, ve kterém je bez námitek přijímá do svého výlučného vlastnictví.

IV. Daň z převodu a náklady řízení
Daň z převodu nemovitosti a náklady řízení o povolení vkladu vlastnického práva hradí prodávající.
Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán
prodávajícím u příslušného katastrálního úřadu bez zbytečného odkladu po zaplacení kupní ceny.

V. Platnost a účinnost smlouvy (rozvazovací podmínky)
1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou smluvní strany
svými projevy vůle vázány. Účinnosti nabývá smlouva úplným zaplacením kupní ceny dle čl. II.
této smlouvy.
2. Smluvní strany si dále sjednávají rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 36 odst. 2 zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to pro případ zamítnutí
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povolení vkladu vlastnického práva katastrálním úřadem takto: Při zamítnutí vkladu práva do
katastru nemovitostí se smluvní strany zavazují, že učiní bez zbytečného odkladu vše pro to,
aby odstranily důvody vedoucí k zamítnutí vkladu a vklad vlastnického práva ve prospěch
kupující mohl být proveden. Pokud kupující nenabude vlastnické právo k předmětným
nemovitostem ani do 30 dnů od právní moci zamítavého rozhodnutí, tak se smluvní strany tímto
dohodly, že uplynutím posledního dne uvedené lhůty zaniká platnost a účinnost této kupní
smlouvy a smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu vrátit vzájemná plnění a nést
si své náklady.
3. Smluvní strany se rovněž dohodly na rozvazovací podmínce ve smyslu ust. § 36 odst. 2 zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, takto: Platnost a účinnost této
kupní smlouvy zanikne ke dni 31.12.2011, pokud k tomuto dni nenabude právní moci
rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě o povolení hornické činnosti, a to pro otvírku,
přípravu a dobývání výhradního ložiska (dle ust. § 8 vyhl. ČBÚ č. 104/1988 Sb., v platném
znění, v návaznosti na ust. § 10 a násl. zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění) ve věci žádosti
kupující o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska pro lokalitu vymezenou
v preambuli shora uvedené Dohody o řešení střetu zájmů.

VI. Ostatní ujednání
1.

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

Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, platí pro tento vztah příslušná ustanovení
občanského zákoníku.

3.

Smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž čtyři vyhotovení budou
použita pro vklad vlastnického práva z této smlouvy ve prospěch kupující Katastrálním úřadem
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, jedno vyhotovení obdrží po podpisu této
smlouvy prodávající a jedno kupující. Prvopis smlouvy obsahuje úředně ověřený podpis
kupující.

4.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání a podle jejich vůle, dobrovolně, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují
své podpisy.
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5.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
a. geometrický plán č. 222-182/2010, ze dne 2.12. 2010

V ………………dne ……………..

V ………………dne ……………..

…………………………………………..
Vršanská uhelná a.s.
Ing. Vasil Bobela, předseda představenstva
Ing. Petr Antoš, člen představenstva

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