Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 22. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 9. 3. 2011 od 12:10 hodin do 13:35 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/22Z/2011
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 22. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1.
2.
3.

Ing. Stanislav Stehlík (S.cz) – předseda komise
Radek Belej (KSČM)
Josef Kubal (ODS)

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/22Z/2011
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního
období 2008 - 2012:
1.

JUDr. Zděnka Lavičku (ČSSD)

2.

RSDr. Stanislava Rybáka (KSČM)

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/22Z/2011
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
v souladu s čl. 1 bod 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje o následující odchylce
od čl. 8 bod 5 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje tak, že na jednání Zastupitelstva
Ústeckého kraje dne 9. 3. 2011 nebude zařazen bod 8 Zpráva ředitele o činnosti Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
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(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/22Z/2011
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 22. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/22Z/2011
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 44/8Z/2009 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 34/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 36/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 40/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 41/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 42/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 43/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 59/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 60/16Z/2010 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 33/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 36/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 37/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 54/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 66/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 76/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 13/20Z/2010 B Volba přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem
17. Usnesení č. 17/20Z/2010 B Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru
18. Usnesení č. 20/20Z/2010 C-01 Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče
2011“ – vyhlášení
19. Usnesení č. 24/20Z/2010 B Program na podporu začínajících včelařů na rok 2011
20. Usnesení č. 26/20Z/2010 B Schválení Programu pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity
na území Ústeckého kraje v roce 2011
21. Usnesení č. 27/20Z/2010 B Projednání žádosti Podřipského zájmového sdružení nájemců
honiteb o změnu smlouvy k poskytnutí neinvestiční dotace
22. Usnesení č. 30/20Z/2010 B Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2011 –
schválení a vyhlášení programu
23. Usnesení č. 31/20Z/2010 B Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2011 – schválení a vyhlášení
programu
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24. Usnesení č. 32/20Z/2010 B Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2011 – schválení a vyhlášení programu
25. Usnesení č. 33/20Z/2010 C Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury
dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011 – schválení a vyhlášení programu
26. Usnesení č. 34/20Z/2010 B 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
27. Usnesení č. 35/20Z/2010 B 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
28. Usnesení č. 36/20Z/2010 B 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
29. Usnesení č. 37/20Z/2010 B-01 Dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit na
podporu rodiny 2011“ – vyhlášení
30. Usnesení č. 38/20Z/2010 C Program prevence kriminality v Ústeckém kraji 2011
31. Usnesení č. 40/20Z/2010 B Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotace
32. Usnesení č. 41/20Z/2010 B Projekt „Připravte se u nás“ - poskytnutí finančního příspěvku
33. Usnesení č. 42/20Z/2010 B Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
"Příspěvek na dojíždění" - schválení příspěvku
34. Usnesení č. 44/20Z/2010 B Dotační program: „Sport 2011“
35. Usnesení č. 45/20Z/2010 B Dotační program: „Volný čas 2011“
36. Usnesení č. 99/20Z/2010 D Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 100/20Z/2010 D Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 101/20Z/2010 D Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 102/20Z/2010 D Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 39/21Z/2011 B Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR – poskytnutí návratné finanční výpomoci a bezúročné
půjčky na zabezpečení soutěží a přehlídek
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 82/15Z/2010 Navázání mezinárodní spolupráce mezi Ústeckým krajem a IvanoFrankivskou oblastí (Ukrajina) na 31.05.2011
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/22Z/2011
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 21.12. 2010 do 16.2. 2011.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/22Z/2011
Krizové otázky zdravotnictví v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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bere na vědomí
informaci o aktuální situaci v oblasti zdravotnictví v Ústeckém kraji v návaznosti na řešení
dopadů akce Děkujeme odcházíme.
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/22Z/2011
Spolufinancování projektů podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad pro období 2007 – 2013 s územím realizace v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
spolufinancování projektů schválených Výborem Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad po dni 22. září 2010 příjemcům s územím realizace v Ústeckém kraji s
výjimkou příjemců, zařazených do typu žadatele „nestátní neziskové organizace –
soukromé“, „podnikatelské subjekty“, „školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou,
zařazená do školského rejstříku – zřízena soukromým zřizovatelem“, „kraje“, „organizační
složky státu“ a „Regionální rada regionu soudržnosti“, a to
1. ve výši, která odpovídá výši spolufinancování z veřejných zdrojů, hrazených z rozpočtové
kapitoly MMR podle úpravy, platné do přijetí usnesení vlády ČR č. 64 ze dne 19. ledna
2011, úspěšným žadatelům, jejichž projekty byly schváleny ve výzvách 15. – 18. a 20.
2. ve výši, která nepřekročí výši spolufinancování z veřejných zdrojů, hrazených z rozpočtové
kapitoly MMR podle úpravy, platné do přijetí usnesení vlády ČR č. 64 ze dne 19. ledna
2011, maximálně však do celkové výše prostředků, vyhrazených na tyto dotace pro možné
žadatele v rozpočtu/rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje

B) si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) rozhodování o
poskytnutí dotací příjemcům podle písm. A) tohoto usnesení
(Hlasování: 36 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/22Z/2011
Poskytnutí finančního daru městu Štětí
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36, písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření darovací smlouvy s městem Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
(Hlasování: 35 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/22Z/2011
Žádost o příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2011 pro
projekt „eGON vzdělávání“ o 420.036,- Kč
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
zvýšení přídělu z rozpočtu Ústeckého kraje do Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2011 o
420.036,- Kč na celkový objem 397.288.036,- Kč.
(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 9/22Z/2011

-

Darovací smlouva uzavíraná mezi Ústeckým
krajem a městem Štětí
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PĜíloha þ. 1 k usnesení þ. 9/22Z/2011

Krajský úĜad
ýíslo dárce:
ýíslo obdarovaného:

/2011

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavĜená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona þ. 40/1964 Sb., obþanský zákoník., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou VaĖhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláĜe hejtmana Krajského
úĜadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
Iý:
DIý:
Bank. spojení:

konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ 70892156
ýeská spoĜitelna, a.s., þ.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
MČsto ŠtČtí
Sídlo:
Mírové námČstí 163/ 411 08 ŠtČtí
Zastoupený:
Mgr. Tomášem Ryšánkem, starostou
Kontaktní osoba: Radek Kulhánek, vedoucí odboru kultury, radek.kulhanek@steti.cz
tel. 416812401
Iý:
00264466
Bank. spojení:
GE Money Bank, þ. úþtu: 100022784/0600

uzavírají níže uvedeného dne, mČsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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ýlánek 1 - PĜedmČt smlouvy
1. PĜedmČtem smlouvy je pĜíslib poskytnutí penČžitého daru ve výši 120.000,- Kþ
(slovy: stodvacettisíckorunþeských). Dárce se zavazuje uhradit tuto þástku do 30 dnĤ
od podpisu smlouvy pĜevodem na bankovní úþet obdarovaného þ. 100022784/0600.

ýlánek 2 – Projevy vĤle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že pĜedmČt daru bude použit
výhradnČ na podporu akce “Historický den a Folkové odpoledne“ konané v Ústeckém
kraji v roce 2011.
2. Dar je poskytován za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu naĜízení Komise (ES) þ.
1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití þlánkĤ 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis (zveĜejnČno v ÚĜedním vČstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Dárce uzavírá tuto smlouvu na základČ následujícího prohlášení pĜíjemce.
Obdarovaný prohlašuje, že ke dni uzavĜení této smlouvy informoval poskytovatele o
všech jím pĜijatých podporách de minimis dle naĜízení Komise (ES) þ.1998/2006 ze
dne 15. 12. 2006 o použití þlánkĤ 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
(zveĜejnČno v ÚĜedním vČstníku Evropské unie L 379 dne 28. 12. 2006).
Jejich objem þiní za období posledních tĜí fiskálních let ....0....,- Kþ viz pĜíloha þ. 1.
Dárce na základČ takto poskytnutých informací konstatuje, že finanþní objem
pĜíjemcem pĜijatých výše oznaþených podpor de minimis umožĖuje poskytnutí daru
uvedeného v této smlouvČ v rámci pravidla de minimis.
3. Obdarovaný se zavazuje pĜedat dárci do 31. 12. 2011 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finanþních prostĜedkĤ. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatĖuje odpoþet DPH na vstupu (tj. pĜi poĜízení zdanitelného plnČní), mohou být
finanþní prostĜedky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradČ þásti cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít penČžitý dar v souladu se
zásadami úþelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
4. Obdarovaný se zavazuje, že v pĜípadČ, že do data sjednaného výše þl. 2 odst. 3 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finanþních prostĜedkĤ pro úþely uvedené
v þl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich þást, vrátí je zcela, þi jejich
þást, na úþet dárce, þ. ú. 882733379/0800, nejpozdČji do 15. 1. 2012.
5. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého úþetnictví a dalších
pĜípadných podkladĤ tak, aby bylo možno ovČĜit vČrohodnost úþelu daru, zpĤsob a
výši þerpání darovaných finanþních prostĜedkĤ a následnČ zjistit užití vČcí a práv
z daru poĜízených.

ýlánek 3 – ZávČreþná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skuteþností, že Ústecký kraj (dárce), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho pĤsobnosti
dle zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, v platném znČní.
Smluvní strany souhlasnČ prohlašují, že žádný údaj v této smlouvČ, vþetnČ jejích
pĜíloh, není oznaþován za obchodní tajemství. Obdarovaný prohlašuje, že:
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a)

b)

Ústecký kraj je oprávnČn, pokud postupuje dle zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném
pĜístupu k informacím, v platném znČní, poskytovat veškeré informace o této smlouvČ
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvČ
uvedeny (napĜ. o daĖových dokladech, pĜedávacích protokolech, nabídkách þi jiných
písemnostech),
veškeré údaje uvedené v této smlouvČ, popĜ. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od tĜetích osob, nepodléhají
povinnosti mlþenlivosti nebo jinému postupu smČĜujícímu k ochranČ pĜed zneužitím a
zveĜejnČním.

2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finanþního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje þ. .................. ze dne
................
3. MČsto ŠtČtí tímto potvrzuje, že o pĜijetí daru dle této smlouvy bylo rozhodnuto
usnesením................................................. þ. ........................ ze dne...........................
4. Tuto smlouvu lze mČnit þi doplĖovat pouze po dohodČ smluvních stran formou
písemných a þíslovaných dodatkĤ.
5. Pokud v této smlouvČ není stanoveno jinak, Ĝídí se právní vztahy z ní vyplývající
pĜíslušnými ustanoveními obþanského zákoníku.
6. Tato smlouva je provedena ve þtyĜech vyhotoveních s platností originálu, pĜiþemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a úþinnosti dnem jejího podepsání obČma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její úþastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k pĜedmČtu daru obdarovaným dochází pĜevzetím pĜedmČtu daru.

ýlánek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodnČ prohlašují, že si tuto smlouvu pĜed jejím podpisem pĜeþetli, že
byla uzavĜena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vĤle, urþitČ, vážnČ a
srozumitelnČ, nikoliv v tísni za nápadnČ nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentiþnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne ………………………

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

Ve ŠtČtí

..............………….

...........................................................
za mČsto ŠtČtí

Jana VaĖhová
hejtmanka

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta mČsta

PĜílohy
1. ýestné prohlášení o poskytnuté podpoĜe malého rozsahu („de minimis“)
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