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 16. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 1. 9. 2010 od 12:10 hodin do 13:46 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/16Z/2010
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 16. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního
období v tomto složení:
1. Antonín Terber (ODS) - předseda komise
2. Ing. Josef Tachecí (KSČM)
3. Ing. Stanislav Stehlík (S.cz)
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/16Z/2010
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
III.volebního období 2008 - 2012:
1.
2.

Oldřicha Bubeníčka (KSČM)
Ing. Petra Jakubce (ČSSD)

(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/16Z/2010
Schválení programu
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program 16. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/16Z/2010
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z II. volebního
období 2004 – 2008
1 . Usnesení č. 34/23Z/2007 B Nakládání s majetkem
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního
období 2008 – 2012
1. Usnesení č. 44/5Z/2009 B Smlouva o spolupráci Cíl 3 – přeshraniční silniční spojení
II/266 Lobendava
2. Usnesení č. 28/6Z/2009 D Vypořádání vzájemných povinností mezi Ústeckým krajem
a firmou Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o. po odchodu z SPZ Triangle
3. Usnesení č. 48/7Z/2009 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 20/8Z/2009 C Vypořádání vzájemných povinností mezi Ústeckým krajem
a firmou Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o.
5. Usnesení č. 39/8Z/2009 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 43/8Z/2009 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 86/8Z/2009 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 42/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 44/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 49/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 50/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 57/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 69/10Z/2009 C Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 70/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 71/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 73/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 74/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 75/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 12/12Z/2010 B Odkup akcií RRA ÚK a.s.
20. Usnesení č. 27/12Z/2010 D Darování archeologických nálezů Městu Kadaň
21. Usnesení č. 31/12Z/2010 C Dotační program: „Sport a volný čas 2010“ - schválení
dotací
22. Usnesení č. 37/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 38/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 40/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 41/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 42/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 44/12Z/2010 C Nakládání s majetkem
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28. Usnesení č. 45/12Z/2010 C Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 46/12Z/2010 C Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 47/12Z/2010 C Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 48/12Z/2010 C Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 50/12Z/2010 C Nakládání s majetkem
33. Usnesení č. 51/12Z/2010 C Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 52/12Z/2010 C Nakládání s majetkem
35. Usnesení č. 53/12Z/2010 C Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 54/12Z/2010 C Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 64/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 65/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 71/12Z/2010 C Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 28/13Z/2010 C-02 Program „Podpora zkvalitnění péče o seniory v
pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje v roce 2010“
41. Usnesení č. 51/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 52/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
43. Usnesení č. 53/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
44. Usnesení č. 54/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
45. Usnesení č. 56/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
46. Usnesení č. 58/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
47. Usnesení č. 16/14Z/2010 C-01 Návrh na poskytnutí dotací z Programu rozvoje
ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji pro rok 2010
48. Usnesení č. 17/14Z/2010 B-01 Návrh na poskytnutí dotací z Programu pro podporu
obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2010
49. Usnesení č. 19/14Z/2010 C Program „Podpora zkvalitnění péče o seniory v
pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje v roce 2010“ - vyhodnocení
50. Usnesení č. 23/14Z/2010 B Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotace
51. Usnesení č. 8/15Z/2010 B Čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné
události Ústeckého kraje na havárii dešťové kanalizace v silnici III/24053 v obci Vetlá
52. Usnesení č. 9/15Z/2010 B Čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné
události Ústeckého kraje na Humanitární pomoc postiženým krajům povodní 2010 pro
Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj
53. Usnesení č. 10/15Z/2010 F Odstranění následků povodní v Ústeckém kraji
54. Usnesení č. 13/15Z/2010 C Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
55. Usnesení č. 18/15Z/2010 B Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje, příprava rozpočtu
2011
56. Usnesení č. 20/15Z/2010 B Poskytnutí úvěrové linky pro oblast školství
57. Usnesení č. 22/15Z/2010 C Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská
zdravotní, a.s.
58. Usnesení č. 24/15Z/2010 E-01,02 Problematika úhrady regulačních poplatků dle
zákona č. 48/1997 Sb. – část II.
59. Usnesení č. 25/15Z/2010 D Petice občanů Loun a okolí
60. Usnesení č. 33/15Z/2010 D-01,02 Převod činností Gymnázia, Česká Kamenice,
Komenského 288, příspěvkové organizace
61. Usnesení č. 34/15Z/2010 B Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotace
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
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1. Usnesení č. 50/7Z/2009 B Nakládání s majetkem na 31.10.2010
2. Usnesení č. 40/8Z/2009 B Nakládání s majetkem na 31.12.2010
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/16Z/2010
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 3. 6. 2010 do 11. 8. 2010
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/16Z/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 Ústeckého kraje.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/16Z/2010
Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2009 v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu ředitele Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru
Ústeckého
kraje o stavu požární ochrany za rok 2009 v Ústeckém kraji „dle přílohy
předloženého materiálu“
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/16Z/2010
Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje – projekt v rámci programu
OPLZZ a výzvy č. 42 pro předkládání individuálních projektů v oblasti podpory 4.1 –
Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. navržené zajištění spolufinancování projektu Koncepce vnějších a mezinárodních
vztahů Ústeckého kraje v rámci programu OPLZZ (Operační program Lidské zdroje
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a zaměstnanost, výzva č. 42) ve výši 15% celkových výdajů projektu, tj. 1 403 475,Kč včetně DPH, a zajištěním profinancování celkových výdajů projektu ve výši 9
356 500,- Kč včetně DPH z Fondu rozvoje Ústeckého kraje,
2. zvýšení přídělu z rozpočtu Ústeckého kraje do Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce
2010 o 1 403 475,- Kč na celkový objem 256 306 475,- Kč.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/16Z/2010
Regulační poplatky - informace o probíhajícím správním řízení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. předloženou průběžnou informaci o průběhu správního řízení vedeném ze strany
Ministerstva vnitra České republiky pod sp. zn. MV–166–/ODK-2010 ke dni 23. 7.
2010.
2. podání návrhu na zastavení řízení vedeného Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS
08/10 ze dne 9. 7. 2010.
(Hlasování: 36 – 0 – 6)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/16Z/2010
Regulační poplatky - informace o probíhajícím správním řízení – doplnění materiálu č. 1“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. předloženou průběžnou informaci o průběhu správního řízení vedeném ze strany
Ministerstva vnitra České republiky pod sp. zn. MV–166–/ODK-2010 ke dni 19. 8.
2010.
2. podání návrhu na zastavení řízení vedeného Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS
08/10 ze dne 9. 7. 2010.
(Hlasování: 33 – 0 – 6)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/16Z/2010
Výzva společnosti ARMEX OIL, s.r.o. na zjednání nápravy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1 . vyjádření k podnětu na pozastavení výkonu usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje, č.j. MV-14226-9/ODK-2010 ze dne 28. 4. 2010, dle přílohy předloženého
materiálu.
2 . výzvu společnosti ARMEX OiL, s.r.o. na zjednání nápravy při nakládání
s nemovitostmi ve vlastnictví Ústeckého kraje (JID 91912-14/2010/KÚÚK) ze dne
17. 5. 2010, dle přílohy předloženého materiálu.
3 . informaci legislativně-právního odboru, dle přílohy předloženého materiálu.
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4 . nájemní smlouvy uzavřené Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizaci na pronájem nemovitostí tvořících bývalé hraniční přechody v k.ú. Horní
Jindřichov, Jiříkov, Hřensko, Mníšek v Krušných horách a Vejprty.
5 . vyjádření dotčených odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje a Správy a údržby
silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, k tvrzení společnosti ARMEX OiL,
s.r.o. ohledně nezákonného nakládání s nemovitým majetkem Ústeckého kraje v k.ú.
Horní Jindřichov, Jiříkov, Hřensko, Mníšek v Krušných horách a Vejprty.
B) konstatuje
1. s ohledem na vyjádření MV-14226-9/ODK-2010 ze dne 28. 4. 2010, usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 70/52R/2010, vyjádření dotčených odborů Krajského úřadu
Ústeckého kraje a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
(dále jen „Příspěvková organizace“), k tvrzení společnosti ARMEX OiL, s.r.o.
ohledně nezákonného nakládání s nemovitým majetkem Ústeckého kraje v k.ú.
Horní Jindřichov, Jiříkov, Hřensko, Mníšek v Krušných horách a Vejprty (dále jen
„Nemovitosti“), toto:
- dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních samosprávných celků, ve znění ke dni 25.6 . 2010, vydává zřizovatel o
vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat vymezení
majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do
správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. Předávání majetku po vzniku
příspěvkové organizace zákon se změnou zřizovací listiny nespojuje.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyjádřilo svým usnesením jednoznačně svou vůli
předat Nemovitosti do správy Příspěvkové organizace. Právní úkon spočívající
v předání do správy Příspěvkové organizaci usnesením zastupitelstva kraje
je proto v souladu se zákonem.
- Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo dne 25. 6. 2008 o předání Nemovitostí
do správy Příspěvkové organizaci s odloženou účinností, a to k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí. Účinky
předání do správy byly odloženy do dne, kdy se zřizovatel stal jejich vlastníkem.
Odložené účinky právního úkonu nejsou ani pro případ předání do správy
zákonem zakázány. Právní úkon spočívající v předání do správy Příspěvkové
organizaci s účinností ke dni nabytí vlastnictví je proto v souladu se
zákonem.
- usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/120R/2008 ze dne 16. 7. 2008 je v souladu
se zákonem i zřizovací listinou Příspěvkové organizace.
2. že s ohledem na skutečnosti uvedené v bodě B) 1 tohoto usnesení setrvává
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svých usneseních ohledně odloženého předání do
správy Nemovitostí Příspěvkové organizaci ze dne 25. 6. 2008.
3. že k případnému umístění staveb ve vlastnictví stávajících nájemců Nemovitostí
musí udělit předchozí souhlas příslušný orgán kraje. Dosud o tento souhlas žádný
z nájemců nepožádal a Ústecký kraj se v tomto smyslu také v rámci jakéhokoliv
stavebního řízení nevyjádřil.

C) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, vyrozumět společnost ARMEX OiL, s.r.o. o
usnesení dle bodu B), kterým je reagováno na výzvu této společnosti k nápravě jí
tvrzených nezákonných usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 25. 6. 2008.
Termín: 15. 9. 2010
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(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/16Z/2010
Čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
poskytnutí finančních prostředků ve výši 674.100,- Kč, dle čl. 1 odstavec c) „Zásad
pro používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého
kraje“ Statutárnímu městu Děčín.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/16Z/2010
Memorandum o přátelství a spolupráci mezi Ústeckým krajem a občanským sdružením
CHACO CHECO a krajanským spolkem Asociacium cultural Checa y Eslovaca de Itapu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 28 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Memoranda mezi Občanským sdružením CHACO CHECO
Mimoň, Česká republika a krajanským spolkem Asociacium cultural Checa y Eslovaca
de Itapua, Coronel Bogado, Paraguay a Ústeckým krajem dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/16Z/2010
Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
s chvaluje
dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších
předpisů, upravené znění Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
(Hlasování: 47 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/16Z/2010
Problematika úhrady regulačních poplatků dle zákona č. 48/1997 Sb.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
předloženou informaci o realizaci usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/4Z/2009
ze dne 25. 3. 2009.
B) schvaluje
přehled poskytnutých plnění a seznamy občanů Ústeckého kraje v jejichž prospěch byla
plnění provedena za měsíce květen a červen 2010 na základě veřejného příslibu dle
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/4Z/2009 ze dne 25. 3. 2009
(Hlasování: 32 – 0 – 10)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/16Z/2010
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje, která je přílohou
předloženého materiálu:
1. o neposkytnutí 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: SK Barkas o.s.
IČ: 26540541
sídlo: České Mládeže 1796/1, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 170 000 Kč
název projektu (akce): II. ročník Mezinárodního turnaje boxu juniorů 2010
2. o neposkytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Městys Peruc
IČ: 265331
sídlo: Oldřichova 49, 439 07 Peruc
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): III. Krajské dožínky Ústeckého kraje
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/16Z/2010
Rozdělení prvotních nákladů na povodně v Ústeckém kraji v r. 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. rozhodnutí ministra financí ČR, ze dne 18. 8. 2010 o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace ve výši 40 000 tis. Kč na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná
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opatření přijatá primárně orgány obcí v rámci řešení povodní v srpnu 2010 dle
přílohy předloženého materiálu,
2. přehled prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce nařízené orgány kraje a
obcí v Ústeckém kraji v rámci vyhlášeného stavu nebezpečí ze dne 7. 8. 2010 po
jednotlivých obcích podle příloh předloženého materiálu,
B)

rozhoduje
dle § 36 odst. 1 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotací na pokrytí prvotních nákladů jednotlivým
obcím
takto:
Název obce

Dotace v tis. Kč

1

Benešov nad Ploučnicí

501

2

Česká Kamenice

522

3

Děčín

4

Dobkovice

424

5

Dolní Habartice

653

6

Dolní Podluží

157

7

Dolní Poustevna

13

8

Františkov nad Ploučnicí

27

9

Heřmanov

10

Horní Habartice

131

11

Horní Podluží

48

12

Hřensko

845

13

Huntířov

157

14

Janská

197

15

Jetřichovice

454

16

Krásná Lípa

66

17

Kunratice

288

18

Kytlice

258

19

Labská Stráň

70

20

Lipová

223

21

Markvartice

1 082

22

Merboltice

118

23

Mikulášovice

47

24

Rumburk

334

25

Růžová

123

26

Srbská Kamenice

262

27

Těchlovice

1 193

28

Varnsdorf

90

11 876

2 105

9

29

Velký Šenov

284

30

Verneřice

146

31

Veselé

262

32

Obce celkem

22 956

C) ukládá
Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k zajištění poskytnutí dotací dle bodu B) tohoto usnesení v termínu do
10. 9. 2010 a zajistit od obcí předložení předběžného vyúčtování dotace na prvotní
náklady a případné vrácení v termínu do 30. 9. 2010 a přerozdělení případných
nepoužitých finančních prostředků v termínu do 15. 11. 2010.
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/16Z/2010
Snížení celkového rozpočtu projektu KAK - Zajištění technické podpory v zemědělství pro
rok 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o snížení celkového objemu projektu Krajské agrární komory „Zajištění technické
podpory v zemědělství“ na rok 2010 z částky 600.000,- na 300.000,- dle upraveného
rozpočtu dle přílohy předloženého materiálu.
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/16Z/2010
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
změnu usnesení č. 23/13Z/2010 ze dne 31. 3. 2010 bod 7., kterým bylo schváleno
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“
pro:
7. Statutární město Ústí nad Labem, IČO: 00081531
Sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Projekt: realizace PD stavby „Ústí nad Labem – dostavba kanalizačního systému
městské části Božtěšice a Skorotice“
Výše dotace: 1 547 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
takto:
7. Statutární město Ústí nad Labem, IČO: 00081531
Sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Projekt: realizace PD stavby „Ústí nad Labem – dostavba kanalizačního systému
městské části Božtěšice a Skorotice“
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Výše dotace: 1 276 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
B)

schvaluje
podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ uzavření dodatku ke smlouvě již
přiznané dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje takto:
1. Ke smlouvě č. 829/2010, uzavřené s městem Úštěk, IČ: 00264571, dodatek č. 1 –
podle přílohy č. 3 tohoto usnesení

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/16Z/2010
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 16.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 16, zpracovanou ve
smyslu § 4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, která
obsahuje změnu koncepce řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích
Opárno, Hřivice a Touchovice dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/16Z/2010
Financování akce Příprava SPZ Triangle – III. etapa
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
přednesenou informaci o stavu a průběhu přípravy SPZ Triangle od roku 2002 do
současnosti
B) rozhoduje
o spolufinancování III. etapy přípravy PZ Triangle tak, že ve svém rozpočtu v letech 2010
a 2011 vyčlení souhrnně min. 52,25 mil. Kč pro účely zajištění spolufinancování
vyžadovaného ze strany MPO ČR při poskytnutí dotace na průmyslovou zónu Triangle.
(Hlasování: 43 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/16Z/2010
Dohoda o závěrečném vypořádání vztahů s HHCZ
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o průběhu závěrečných jednání o vypořádání, upřesnění a
restrukturalizaci všech vzájemných právních vztahů mezi Ústeckým krajem a
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společností Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o. po ukončení jejích výrobních
aktivit v zóně Triangle.
B) rozhoduje
o uzavření „Souhrnné dohody ve věci upřesnění a restrukturalizace některých trvajících
právních vztahů“ ve znění, které tvoří přílohu předloženého materiálu.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/16Z/2010
Žádost ministra zemědělství o udělení souhlasu k užívání označení Ústeckého kraje se
značkou „Regionální potravina“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
uděluje
souhlas Ministerstvu zemědělství užívat značku „Regionální potravina“ s označením
„Ústecký kraj“ podle grafického vzoru v příloze předloženého materiálu.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/16Z/2010
Dodatek č.1 k smlouvě č.388/2010 ze dne 27. 5. 2010 v rámci Programu podpory regionální
kulturní činnosti na rok 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
návrh dodatku č. 1 k smlouvě č. 388/2010 ze dne 27. 5. 2010 v rámci Programu
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít dodatek č. 1 k smlouvě č. 388/2010
za dne 27. 5. 2010 v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010,
dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2010

(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/16Z/2010
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
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
návrh změny závazného ukazatele – termínu dokončení prací na zachování či obnově
kulturní památky – v usnesení č. 30/15Z/2010, projekt č. 97: Revitalizace objektu čp.
26 Vernerův mlýn v Brlohu, z původního „do 31.12.2010“ na nový údaj „do
30.6.2011“.

B)

ukládá
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Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace ve
smyslu Článku X. Programu, změny závazného ukazatele a v souladu s usnesením
č. 30/15Z/2010 se žadatelem projektu uvedeného v části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2010
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/16Z/2010
Program prevence kriminality 2010, 2. kolo – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace ve 2. kole programu
Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2010 níže uvedeným obcím:
Město Duchcov
sídlo: Náměstí Republiky č. 20/5, 419 01 Duchcov
IČ: 00266299
ve výši 18.000 Kč na projekt Bezpečnější život seniorů
Město Chomutov
sídlo: Zborovská č. 4602, 430 01 Chomutov
IČ: 00261891
ve výši 36.000 Kč na projekt Rovné šance pro všechny děti
Město Litoměřice
sídlo: Mírové náměstí č. 15/7, 412 01 Litoměřice
IČ: 00263958
ve výši 32.000 Kč na projekt Pohádkou chránit děti
Město Litvínov
sídlo: náměstí Míru č. 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
ve výši 20.000 Kč na projekt Víkendový pobyt – Křivoklát a okolí
Město Louny
sídlo: Mírové náměstí č. 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
ve výši 51.000 Kč na projekt Oáza – vybavení pohovorové (výslechové) místnosti
Město Lovosice
sídlo: Školní č. 407, 410 02 Lovosice
IČ: 00263991
ve výši 17.000 Kč na projekt Zabezpečení jízdních kol mikročipy
Město Most
sídlo: Radniční č. 1, 434 01 Most
IČ: 00266094
ve výši 93.000 Kč na projekt Výchovně preventivní výjezdy
ve výši 40.000 Kč na projekt Letní dětský tábor
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Obec Obrnice
sídlo: Mírová č. 70, 435 21 Obrnice
IČ: 00266118
ve výši 66.000 Kč na projekt Příměstský tábor Obrnice 2010
Město Rumburk
sídlo: Tř. 9. května č. 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 00261602
ve výši 42.000 Kč na projekt Začínám znovu
Město Varnsdorf
sídlo: Nám. E. Beneše č. 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
ve výši 70.000 Kč na projekt Chceme si hrát a nové věci poznávat
Město Žatec
sídlo: nám. Svobody č. 1, 438 01 Žatec
IČ: 00265781
ve výši 36.000 Kč na projekt Bezpečí domova.
B)

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zajistit realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2010

(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/16Z/2010
Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
o poskytnutí dotace dle ust. § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů z rozpočtu Ústeckého kraje:
1.Obci Libouchec, ve výši 5 000,- Kč pro:
Základní školu a Mateřskou školu Libouchec, příspěvkovou organizaci, IČ:
70 942 927, ve výši 5 000 ,- Kč
2.Statutárnímu městu Ústí nad Labem, ve výši 83 500,- Kč pro:
Základní školu Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkovou organizaci,
IČ: 44 555 202, ve výši 22 000 ,- Kč
Fakultní základní školu Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkovou
organizaci, IČ: 44 553 315, ve výši 61 500,- Kč
3.Statutárnímu městu Děčín ve výši 14 000,- Kč pro:
Základní školu a Mateřskou školu Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvkovou
organizaci, IČ: 72 743 972, ve výši 5 000,- Kč
Základní školu a Mateřskou školu Děčín IV, Máchovo nám. 688/11,
příspěvkovou organizaci, IČ: 72 743 816, ve výši 9 000,- Kč
4.Statutárnímu městu Most ve výši 20 000,- Kč pro
Základní školu, Most, Okružní 1235, příspěvkovou organizaci, IČ: 47 326 417,
ve výši 20 000,- Kč
14

5.Městu Louny ve výši 27 500,- Kč pro:
Základní školu J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvkovou
organizaci,
IČ: 49 123 882, ve výši 27 500,- Kč
6.Obci Hoštka ve výši 14 000,- Kč pro:
Základní školu a mateřskou školu Hoštka, okres Litoměřice, příspěvkovou
organizaci, IČ: 72 742 496, ve výši 14 000,- Kč
7.Městu Terezín ve výši 28 500,- Kč pro:
Základní školu Terezín, okres Litoměřice, IČ: 46 768 491, ve výši 28 500,- Kč
8.Obci Mšené-lázně ve výši 19 500,- Kč pro:
Základní školu a Mateřskou školu Mšené–lázně, okres
příspěvkovou organizaci, IČ: 70 698 279, ve výši 19 500,- Kč

Litoměřice,

9.Obci Ploskovice ve výši 10 000,- Kč pro:
Základní školu a Mateřskou školu Ploskovice, příspěvkovou organizaci, okres
Litoměřice, IČ: 72 745 126, ve výši 10 000,- Kč
10. Obci Brozany nad Ohří ve výši 24 500,- Kč pro:
Základní školu a Mateřskou školu Brozany nad Ohří, okres Litoměřice,
IČ: 70 695 482, ve výši 24 500,- Kč
11. Městu Litoměřice ve výši 63 500,- Kč pro:
Základní školu Litoměřice, Ladova 5, IČ: 46 773 380, ve výši 13 500,- Kč
Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, IČ: 46 773 428, ve výši 17 000,- Kč
Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4, IČ: 46 773 401, ve výši 8 500,- Kč
Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46 773 363, ve výši 24 500,- Kč
12. Městu Kadaň ve výši 13 500,- Kč pro:
Základní školu Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov, IČ: 46 789 995, ve
výši 13 500,- Kč
13. Statutárnímu městu Chomutov ve výši 32 500,- Kč pro:
Základní školu Chomutov, Školní 1480, IČ: 46 789 731, ve výši 17 500,- Kč
Základní školu Chomutov, Písečná 5144, IČ: 00 831 476, ve 15 000,- Kč
14. Městysi Ročov ve výši 11 500,- Kč pro:
Základní školu Ročov, okres Louny, IČ: 61 357 383, 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.
Termín: 15. 10. 2010

(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/16Z/2010
Dotační program: „Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce 2010“ – schválení
dotací
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
dle ust. § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
v platném znění o poskytnutí dotace soukromým školám na realizaci projektů
v celkovém objemu 46 tis. Kč, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2010

(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/16Z/2010
Projekt YURA – smlouva o partnerství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Partnerskou smlouvu na projekt „YURA - Rozvoj nadnárodních transverzálních
strategií v regionech s migrací mládeže“ dle přílohy předloženého materiálu.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/16Z/2010
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2010 - Oblast podpory 4: Soutěž Vesnice roku
2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
úpravu zásad Programu obnovy venkova 2010 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.

B)

rozhodlo
dle § 10 zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí finanční podpory ve formě dotace na realizaci projektů
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2010 obcím oceněným stuhou, diplomem
či mimořádným oceněním:

1) Obci Březno (okr. Chomutov)
Radniční 97, 431 45 Březno u Chomutova
IČ 00261823
ve výši: 300 tis. Kč
Zlatá stuha – vítěz krajského kola
2) Obci Koštice (okr. Louny)
439 21 Koštice 26
IČ 00265055
ve výši: 150 tis. Kč
Modrá stuha za společenský život
Diplom za vzorné vedení kroniky
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3) Obci Malé Žernoseky (okr. Litoměřice)
Zahradní 245, 410 02 Malé Žernoseky
IČ 00526045
ve výši: 125 tis. Kč
Bílá stuha za činnost mládeže
4) Obci Růžová (okr. Děčín)
407 14 Růžová 30
IČ 00556017
ve výši: 125 tis. Kč
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
5) Obci Vrbice (okr. Litoměřice)
Hlavní 47, 411 64 Vrbice
IČ 00264652
ve výši: 125 tis. Kč
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
6) Obci Nová Ves v Horách (okr. Most)
435 45 Nová Ves v Horách 33
IČ 00266108
ve výši: 25 tis. Kč
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
7) Obci Zubrnice (okr. Ústí nad Labem)
400 02 Zubrnice 38
IČ 00556874
ve výši: 25 tis. Kč
Diplom Cena naděje pro živý venkov
8) Městysu Cítoliby (okr. Louny)
Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby
IČ 00556262
ve výši: 25 tis. Kč
Diplom za rozvíjení lidových tradic
9) Obci Siřejovice (okr. Litoměřice)
410 02 Siřejovice 37
IČ 00264369
ve výši: 25 tis. Kč
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu (Fulínova cena)
10) Obci Merboltice (okr. Děčín)
Merboltice 53, 405 02 Děčín 2
IČ 00555959
ve výši: 25 tis. Kč
Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce
11) Obci Zabrušany (okr. Teplice)
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417 71 Zabrušany 1
IČ 00266647
ve výši: 20 tis. Kč
Mimořádné ocenění za úspěšnou přípravu a realizaci projektů s využitím dotačních
titulů
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/16Z/2010
Rozvojové programy Ústeckého kraje - žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004 , 2005 a
2008 , tj. prodloužení termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a
závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
projektu:
- Obec Heřmanov do 31. 12. 2011
- Územní plán obce Labská stráň do 31. 12. 2011
- Územní plán obce Bynovec do 31. 12. 2011
- Vypracování územního plánu obce Měrunice do 31.12. 2011
- Územní plán Velká Bukovina do 31. 12. 2011
- Územní plán obce Arnoltice do 30. 6. 2012
- Územní plán obce Tisá do 31. 12. 2011
- Vypracování územního plánu pro obec Pesvice do 31. 12. 2011
- Chodník – výjezd na Bechlín (obec Libkovice pod Řípem) do 30. 6. 2011
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/16Z/2010
Půjčky na profinancování projektů místních akčních skupin
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
žádost místních akčních skupin MAS Šluknovsko a MAS Vladař o finanční podporu
pro zajištění profinancování projektů z Programu rozvoje venkova ČR.

B)

rozhoduje
1. dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o půjčce mezi Ústeckým krajem
a:
a) MAS Šluknovsko
Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf
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IČ 26983303,
na částku 500 tis. Kč
b) MAS Vladař, o.p.s.
Husova 153, 364 55 Valeč
IČ 26404818
na částku 500 tis. Kč
dle příloh předloženého materiálu s tím, že poskytnuté prostředky jsou návratnou
podporou poskytovanou z Fondu rozvoje Ústeckého kraje,
2. o navýšení přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2010 o částku 1 mil.
Kč na celkový objem přídělu ve výši 255 903 tis. Kč
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/16Z/2010
Destinační agentura Krušné hory
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o založení obecně prospěšné společnosti Destinační agentura Krušné hory o.p.s.,
B) schvaluje
zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Destinační agentura Krušné hory
o.p.s.dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
C) ukládá
Bc. Radku Vonkovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit nezbytné kroky nutné
pro založení destinační agentury Krušné hory.
Termín: 31. 12. 2010
(Hlasování: 41 – 0 – 1)

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 34/16Z/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 společnosti Povodí
Ohře, státní podnik, se sídlem: Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03,
IČ: 70889988, a to:
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- pozemek: p. p. č. 110/48 o výměře 89 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: tok umělý (oddělený z p. p. č. 381 o výměře 11942 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice, dle geometrického plánu č. 312-158/2008),
obec Chřibská, k. ú. Horní Chřibská, zapsané na LV č. 707 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu
3.560,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B)

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

2.
Usnesení č. 35/16Z/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 panu Miroslavovi
Mikuláškovi, bytem Vyhlídka 1806, Jirkov, PSČ 431 11 a to:
- pozemek: p.p.č. 4865/77 o výměře 530 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- budova: č.p. 5404, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na p.p.č.
4865/77,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 3299 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu
72.100,- Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové
organizace Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední
odborné učiliště Chomutov, příspěvková organizace, Černovická 2901, 430 03
Chomutov 3, 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. 12. 2010

3.
Usnesení č. 36/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze
dne 5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Kamilovi
Gellnerovi, bytem Ruská 82/8, Chomutov, PSČ 430 01 a to:
- pozemek: p. č. 3254/64 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha (pozemek oddělen z p. p. č. 3254/34 o výměře 165 m2
dle geometrického plánu č. 4252-47/2010 ze dne 1. 4. 2010),
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaný na LV č. 2217 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu
28.840,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, příspěvková organizace, Na
Průhoně 4800, 430 11 Chomutov, IČ: 41324641.
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. 1. 2011

4.
Usnesení č. 37/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby,
a to:
- budova: část obce Chomutov, č. p. 5471, způsob využití: občanská vybavenost na p.
p. č. 2445/2,
- pozemek: p. č. 2445/2 o výměře 337 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p. č. 2448/10 o výměře 619 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p. č. 2449/15 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 3299 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 6935/105/10
Miluše Doležalové ze dne 4. května 2010: 2.900.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 2.900.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 870.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní
akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov,
příspěvková organizace, Černovická 2901, Chomutov, PSČ: 430 03, IČ: 0082520
5.
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Usnesení č. 38/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městem
Hoštka, se sídlem Nám. Svobody 2, Hoštka, PSČ 411 72, IČ: 00263648 na budoucí
darování (převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 2676/1 o výměře max. 5000 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice,
obec Hoštka, k.ú. Hoštka, zapsané na LV č. 614 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

6.
Usnesení č. 39/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Líšťany,
se sídlem U Svatého Jána 100, Louny, PSČ 440 01, IČ: 00831824, a to
- pozemek: p.p.č. 852/6 o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 852/1 o výměře 26785 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 307-523/2009 ze dne 24. 3. 2010)
obec Líšťany, k.ú. Líšťany u Cítolib, zapsané na LV č. 337 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Louny, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

7.
Usnesení č. 40/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu
městu Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ: 00261238, a to:
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- pozemek: p. p. č. 1596/2 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 1596 o výměře 2025 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, dle geometrického plánu
č. 653-58/2010 ze dne 24. 3. 2010),
obec Děčín, k. ú. Horní Oldřichov, zapsané na LV č. 316 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb,
Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČ: 00556807.
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. 1. 2011

8.
Usnesení č. 41/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu
městu Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p. p. č. 500/5 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 500/6 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 500/7 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 500/8 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 500/9 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 500/10 o výměře 264 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
vše odděleno z p. p. č. 500/1 o výměře 15046 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 697-026/2009),
- pozemek: p. p. č. 44/5 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/6 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/7 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/8 o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/9 o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,

23

- pozemek: p. p. č. 44/10 o výměře 145 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/11 o výměře 407 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/12 o výměře 241 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/13 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/14 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/15 o výměře 303 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/16 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/17 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/18 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/19 o výměře 237 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/20 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/21 o výměře 77 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/22 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/23 o výměře 135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/24 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/25 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 44/26 o výměře 143 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
vše odděleno z p. p. č. 44/1 o výměře 11993 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 696-033/2009),
obec Děčín, k. ú. Boletice nad Labem, zapsaných na LV č. 945 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2011

9.
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Usnesení č. 42/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Rumburk, se sídlem: Tř. 9. května 1366/48, Rumburk, 408 01, IČ: 00261602, a to:
- pozemek: p. p. č. 2925/4 o výměře 314 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2925 o výměře 7208 m2, dle
geometrického plánu č. 2547-143/2009),
- pozemek: p. p. č. 2925/5 o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2925 o výměře 7208 m2, dle
geometrického plánu č. 2547-143/2009),
- pozemek: p. p. č. 2925/6 o výměře 195 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2925 o výměře 7208 m2, dle
geometrického plánu č. 2547-143/2009),
- pozemek: p. p. č. 2925/7 o výměře 1227 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2925 o výměře 7208 m2, dle
geometrického plánu č. 2547-143/2009),
- pozemek: p. p. č. 2925/8 o výměře 599 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2925 o výměře 7208 m2, dle
geometrického plánu č. 2547-143/2009),
- pozemek: p. p. č. 2926/3 o výměře 274 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2926/1 o výměře 16472 m2, dle
geometrického plánu č. 2547-143/2009),
- pozemek: p. p. č. 2926/4 o výměře 795 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2926/1 o výměře 16472 m2, dle
geometrického plánu č. 2547-143/2009),
- pozemek: p. p. č. 2926/5 o výměře 718 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2926/1 o výměře 16472 m2, dle
geometrického plánu č. 2547-143/2009),
- pozemek: p. p. č. 2926/6 o výměře 380 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2926/1 o výměře 16472 m2, dle
geometrického plánu č. 2547-143/2009),
- pozemek: p. p. č. 2926/7 o výměře 78 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2926/1 o výměře 16472 m2, dle
geometrického plánu č. 2547-143/2009),
- pozemek: p. p. č. 2926/8 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2926/1 o výměře 16472 m2, dle
geometrického plánu č. 2547-143/2009),
- pozemek: p. p. č. 2926/9 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2926/1 o výměře 16472 m2, dle
geometrického plánu č. 2547-143/2009),
- pozemek: p. p. č. 2926/10 o výměře 284 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2926/1 o výměře 16472 m2, dle
geometrického plánu č. 2547-143/2009),
- pozemek: p. p. č. 2926/11 o výměře 1315 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2926/1 o výměře 16472 m2, dle
geometrického plánu č. 2547-143/2009),

25

- pozemek: p. p. č. 2926/12 o výměře 844 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2926/1 o výměře 16472 m2, dle
geometrického plánu č. 2547-143/2009),
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 2667 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2011

10.
Usnesení č. 43/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Krásná Lípa, se sídlem: Masarykova 246/6, Krásná Lípa, 407 46, IČ: 261459, a to:
- pozemek: p. p. č. 2748/3 „díl a“ o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2748/10 o výměře 2041 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, dle geometrického plánu č.
1528-1/2010),
- pozemek: p. p. č. 2748/3 „díl d“ o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2869/2 o výměře 7069 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, dle geometrického plánu č.
1528-1/2010),
- pozemek: p. p. č. 2748/4 „díl k“ o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (oddělený z p. p. č. 2869/2 o výměře 7069 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, dle geometrického plánu č.
1528-1/2010),
- pozemek: p. p. č. 2750/2 „díl m+o“ o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: jiná plocha (oddělený z p. p. č. 2869/2 o výměře 7069 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, dle geometrického plánu č.
1528-1/2010),
- pozemek: p. p. č. 2750/2 „díl j“ o výměře 87 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha (oddělený z p. p. č. 2870/1 o výměře 25057 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, dle geometrického plánu č. 15281/2010),
- pozemek: p. p. č. 2750/2 „díl n“ o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha (oddělený z p. p. č. 3062 o výměře 31 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, dle geometrického plánu č. 15281/2010),
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 859 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí
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uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Krásná
Lípa, se sídlem: Masarykova 246/6, Krásná Lípa, 407 46, IČ: 261459, a to:
- pozemek: p. p. č. 2869/2 „díl c“ o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělený z p. p. č. 2750/1 o výměře 1176 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, dle geometrického
plánu č. 1528-1/2010),
- pozemek: p. p. č. 2869/2 „díl e“ o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělený z p. p. č. 2750/2 o výměře 2366 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, dle geometrického plánu č.
1528-1/2010),
- pozemek: p. p. č. 2870/1 „díl l“ o výměře 89 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (oddělený z p. p. č. 2750/1 o výměře 1176 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, dle geometrického
plánu č. 1528-1/2010),
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 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 darovací smlouvy, jejichž
předmětem je poskytnutí daru (převod) a přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedené
v bodu A) 1., 2. tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2011

11.
Usnesení č. 44/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu
městu Most, se sídlem Radniční 1, 434 69 Most, IČ: 00266094, a to:
- pozemek: část p.p.č. 426/3 o výměře 1065 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 426/1 geometrickým
plánem č. 313-142/2010 ze dne 15.4.2010)
obec Most, k. ú. Velebudice, zapsané na LV č. 2837 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.

B)

ukládá
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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. 3. 2011
12.
Usnesení č. 45/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Skršín, se
sídlem Skršín 48, 434 01 Most, IČ: 266141, a to:
- pozemek: p.p.č. 576/2 o výměře 1432 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Skršín, k. ú. Skršín, zapsaný na LV č. 46 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj,
- těleso komunikace č. III/25312 – koncový úsek v délce 250 m, staničení 1,150 km
– 1,400 km na pozemku p.č. 532/6 v k.ú. Dobrčice u Skršína
- pozemek: p.p.č. 532/6 o výměře 3039 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Skršín, k. ú. Dobrčice u Skršína, zapsaný na LV č. 46 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

13.
Usnesení č. 46/16Z/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. 690/1 o výměře 10816 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Bžany, k.ú. Bžany, 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,
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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. 60/10/4120 a doložky dle
přílohy č. 9 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 690/1 o výměře 10816 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Bžany, k.ú. Bžany, 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 uvedené
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

14.
Usnesení č. 47/16Z/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. 552/3 o výměře 662 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 559/3 o výměře 458 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. 55/10/4120 a doložky dle
přílohy č. 10 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
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- pozemek: p.p.č. 552/3 o výměře 662 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 559/3 o výměře 458 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 uvedených
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

15.
Usnesení č. 48/16Z/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. 353/3 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
pozemek: p.p.č. 360/36 o výměře 806 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
pozemek: p.p.č. 626/2 o výměře 1363 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda,
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. 53/10/4120 a doložky dle
přílohy č. 11 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. 353/3 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 360/36 o výměře 806 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
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- pozemek: p.p.č. 626/2 o výměře 1363 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda,
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 uvedených
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

16.
Usnesení č. 49/16Z/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. 612/3 o výměře 432 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 612/5 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k.ú. Folknáře, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 351/6 o výměře 87 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Hřensko, k.ú. Hřensko, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 1170/2 o výměře 9634 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Česká Kamenice, k.ú. Dolní Kamenice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových,
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

souhlasí
1. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 22/10/UDC/BP a
doložky dle přílohy č. 12 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává
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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. 612/3 o výměře 432 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 612/5 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k.ú. Folknáře, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
2. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 18/10/UDC/BP a
doložky dle přílohy č. 13 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. 351/6 o výměře 87 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Hřensko, k.ú. Hřensko, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
3. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 29/10/UDC/BP a
doložky dle přílohy č. 14 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. 1170/2 o výměře 9634 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Česká Kamenice, k.ú. Dolní Kamenice, zapsané na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smluv o
bezúplatném převodu, jejichž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

17.
Usnesení č. 50/16Z/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
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zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 565/1 o výměře 3345 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV.
zóna
obec Hrobčice, k.ú. Hrobčice, 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. 71/10/4120 a doložky dle
přílohy č. 15 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. 565/1 o výměře 3345 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV.
zóna
obec Hrobčice, k.ú. Hrobčice, 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 uvedené
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

18.
Usnesení č. 51/16Z/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: vedený ve zjednodušené evidenci PK č. 302/1 díl 2 o výměře 10210 m2,
obec Štětí, k.ú. Hněvice, 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.
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B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 1920/2010 a doložky dle
přílohy č. 16 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: vedený ve zjednodušené evidenci PK č. 302/1 díl 2 o výměře 10210 m2,
obec Štětí, k.ú. Hněvice, 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 uvedené
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010
19.
Usnesení č. 52/16Z/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. 209/3 o výměře 295 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice - Řetenice, 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. 80/10/4120 a doložky dle
přílohy č. 17 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. 209/3 o výměře 295 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice - Řetenice, 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.
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C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

20.
Usnesení č. 53/16Z/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. 81/3 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 749/1 o výměře 646 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 749/2 o výměře 224 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Dobkovice, k.ú. Dobkovice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 34/10/UDC/BP a
doložky dle přílohy č. 18 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. 81/3 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 749/1 o výměře 646 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 749/2 o výměře 224 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Dobkovice, k.ú. Dobkovice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 12. 2010
21.
Usnesení č. 54/16Z/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. 2087/1 o výměře 6024 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 2087/4 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Bílina, k.ú. Bílina, 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. 57/10/4120 a doložky dle
přílohy č. 19 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. 2087/1 o výměře 6024 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 2087/4 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Bílina, k.ú. Bílina, 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 uvedených
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

22.
Usnesení č. 55/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 778/1 o výměře 7499 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území,
obec Břvany, k.ú. Břvany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny 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. ULN/67/2010 a doložky
dle přílohy č. 20 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. 778/1 o výměře 7499 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území,
obec Břvany, k.ú. Břvany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny 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 uvedené
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

23.
Usnesení č. 56/16Z/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. 3886/18 o výměře 339 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití: stavba LV 8718, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 3886/19 o výměře 1446 m2, druh pozemku: jiná plocha, způsob
využití: ostatní plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových,
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a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829013.
A)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 1551/2010 a doložky dle
přílohy č. 21 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. 3886/18 o výměře 339 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití: stavba LV 8718, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 3886/19 o výměře 1446 m2, druh pozemku: jiná plocha, způsob
využití: ostatní plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

24.
Usnesení č. 57/16Z/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. 865/36 o výměře 768 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Spořice, k.ú. Spořice, 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. 56/2010 a doložky dle
přílohy č. 22 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:
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- pozemek: p.p.č. 865/36 o výměře 768 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Spořice, k.ú. Spořice, 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 uvedené
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

25.
Usnesení č. 58/16Z/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. 830/2 o výměře 2695 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 879/1 o výměře 4702 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Boleboř, k.ú. Orasín, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku,
- pozemek: p.p.č. 5979/3 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku,
- pozemek: p.p.č. 415 o výměře 18073 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 416 o výměře 1906 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok, 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
souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 62/2010 a
doložky dle přílohy č. 23 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:
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- pozemek: p.p.č. 830/2 o výměře 2695 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 879/1 o výměře 4702 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Boleboř, k.ú. Orasín, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku,
- pozemek: p.p.č. 5979/3 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku,
- pozemek: p.p.č. 415 o výměře 18073 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 416 o výměře 1906 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok, 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 uvedené
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

26.
Usnesení č. 59/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 2698/2 o výměře 192 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2698/2 o výměře 498 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 1103-7168/2009 ze dne 16. 11. 2009),
obec Krupka, k. ú. Krupka, zapsané na LV č. 2856 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837
za
nemovitost ve vlastnictví města Krupka, se sídlem Mariánské náměstí 32, Bohosudov,
417 42 Krupka, IČ: 00266418, a to:
- pozemek: p. p. č. 3551/6 o výměře 327 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
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obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsanou na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro město Krupka 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,
IČ: 00080837 s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí tj. 41.530,-Kč bude
Ústeckým krajem městu Krupka doplacen.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, členu Rady Ústeckého kraje,
předložit směnnou smlouvu, jejímž předmětem je směna nemovitostí uvedená v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2011

27.
Usnesení č. 60/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 799/2 o výměře 4 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
obec Krupka, k. ú. Maršov u Krupky, zapsaný na LV č. 2856 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj
za
nemovitost ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu:
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ:
70889988, a to:
- pozemek: p. p. č. 906/6 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
obec Krupka, k. ú. Unčín u Krupky, zapsaný na LV č. 2931 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro ČR - Povodí Ohře, státní podnik 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 s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí ve výši 730,- Kč
bude Ústeckému kraji státním podnikem ČR-Povodí Ohře s. p. doplacen.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedená v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2011

28.
Usnesení č. 61/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jana Bence, bytem
Riegrova 1016/13, 405 02 Děčín II - Nové Město, a to:
- pozemek: p. p. č. 36/4 o výměře 239 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
obec Těchlovice, k. ú. Těchlovice nad Labem, zapsané na LV č. 276 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Jana Bence za kupní cenu
59.750,-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. 4. 2011

29.
Usnesení č. 62/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Věry Ficzlové (podíl
½), bytem Vítězství 33, 405 02 Děčín a Jiřího Hamáčka (podíl ½), bytem Vítězství 33,
405 02 Děčín, a to:
- pozemek: p. p. č. 820/7 o výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, (pozemek
byl oddělen z p. p. č. 820/4 o výměře 269 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 450-1/2010 ze dne 20. 5. 2010)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsané na LV č. 92 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Věru Ficzlovou (podíl ½) a Jiřího
Hamáčka (podíl ½) za kupní cenu 22.750,-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. 4. 2011

30.
Usnesení č. 63/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Evy Kunzové, bytem
U Nemocnice 2315/5, 470 06 Česká Lípa 6, a to:
- pozemek: p. p. č. 814/8 o výměře 156 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen
z p. p. č. 814/5 o výměře 20190 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
449-1/2010 ze dne 20. 5. 2010)
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obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsané na LV č. 933 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Evu Kunzovou za kupní cenu 39.000,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. 4. 2011

31.
Usnesení č. 64/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Marie Mikeschové,
bytem V Sídlišti 389, 407 11 Děčín 9, a to:
- pozemek: p. p. č. 1078/2 o výměře 853 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
obec Těchlovice, k. ú. Těchlovice nad Labem, zapsané na LV č. 130 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Marii Mikeschovou za kupní
cenu 121.600,-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. 4. 2011

32.
Usnesení č. 65/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jany Řehákové,
bytem Okružní 75, 405 02 Děčín, a to:
- pozemek: p. p. č. 4/19 o výměře 434 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen
z p. p. č. 4/12 o výměře 2794 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
310-1/2010 ze dne 20. 5. 2010)
obec Děčín, k. ú. Nebočady, zapsané na LV č. 939 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Janu Řehákovou za kupní cenu 108.500,-Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2011
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33.
Usnesení č. 66/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od René Švece (podíl
1/3), bytem Weberova 1531/8, 405 02 Děčín, Růženy Srbové (podíl ¼), bytem
Skloněná 99, 405 02 Děčín, Zdeňka Švece (podíl 1/24), bytem Družební 26, 405 02
Děčín 2, Petra Nováka (podíl 4/24), bytem Na Pěšině 280, 405 05 Děčín 5, Miroslava
Nováka (podíl 4/24), bytem Družební 20, 405 02 Děčín 2 a Heleny Krontorádová
(podíl 1/24), bytem Skloněná 99, 405 02 Děčín2, a to:
- pozemek: p. p. č. 4/18 o výměře 427 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p. č.
4/7 o výměře 18 883 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3091/2010 ze dne 20. 5. 2010)
obec Děčín, k. ú. Nebočady, zapsané na LV č. 464 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro René Švece (podíl 1/3, Růženu Srbovou (podíl ¼),
Zdeňka Švece (podíl 1/24), Petra Nováka (podíl 4/24) Miroslava Nováka (podíl 4/24) a
Helenu Krontorádovou (podíl 1/24) za kupní cenu 106.750,-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. 4. 2011

34.
Usnesení č. 67/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Marie Frycové (podíl
1/3), bytem Přímá 319, 407 11 Děčín 9, Evy Žampachové (podíl 1/3), bytem Valtířov
91, Velké Březno, 400 02 Ústí nad Labem a Josefa Žitka (podíl 1/3), bytem Arnoltice
97, 407 14 Arnoltice u Děčína, a to:
- pozemek: p. p. č. 23/2 o výměře 1052 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 23/4 o výměře 349 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 23/5 o výměře 245 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 24/2 o výměře 7 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen
z p. p. č. 24 o výměře 2751 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3111/2010 ze dne 10. 6. 2010, druh pozemku: ovocný sad)
- pozemek: p. p. č. 24/3 o výměře 2 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen
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z p. p. č. 24 o výměře 2751 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3111/2010 ze dne 10. 6. 2010, druh pozemku: ovocný sad)
- pozemek: p. p. č. 24/4 o výměře 115 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen
z p. p. č. 24 o výměře 2751 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3111/2010 ze dne 10. 6. 2010, druh pozemku: ovocný sad)
- pozemek: p. p. č. 25/11 o výměře 1130 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen
z p. p. č. 25/2 o výměře 23216 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
311-1/2010 ze dne 10. 6. 2010)
- pozemek: p. p. č. 25/12 o výměře 359 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen
z p. p. č. 25/4 o výměře 8729 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
312-1/2010 ze dne 10. 6. 2010)
- pozemek: p. p. č. 25/13 o výměře 412 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen
z p. p. č. 25/5 o výměře 3130 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
313-1/2010 ze dne 10. 6. 2010)
obec Děčín, k. ú. Nebočady, zapsané na LV č. 23 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Marii Frycovou (podíl 1/3), Evu Žampachovou
(podíl 1/3) a Josefa Žitka (podíl 1/3) za kupní cenu 1.073.470,-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. 4. 2011

35.
Usnesení č. 68/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Zemědělského
družstva vlastníků Malšovice, se sídlem Malšovice č.p. 6, 405 02 Děčín, IČ:
00119601, a to:
- pozemek: p. p. č. 676/3 o výměře 690 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 677/7 o výměře 204 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 677/3 o výměře
1507 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 314-1/2010 ze dne 10. 6.
2010)
obec Děčín, k. ú. Nebočady, zapsané na LV č. 930 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Zemědělské družstvo vlastníků Malšovice za
kupní cenu 152.250,-Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
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Termín: 30. 4. 2011
36.
Usnesení č. 69/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem: Přítkovská 1689, 41550 Teplice,
IČ: 49099469, a to:
- pozemek: p. p. č. 146/6 o výměře 438 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 631 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro společnost Severočeská vodárenská
společnost a.s., za kupní cenu 438,-Kč (438 m2).

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. 4. 2011

37.
Usnesení č. 70/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od ČR-Povodí Ohře,
státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 43003 Chomutov, a to:
- pozemek: p. p. č. 3606/12 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Krupka, k. ú. Krupka, zapsané na LV č. 2878 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro ČR-Povodí Ohře za kupní cenu 2.570,- Kč a
předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

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

38.
Usnesení č. 71/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jiřiny Augustinové,
bytem Zahradní 360, Bohušovice nad Ohří, 411 56, a to:
- pozemek: p.p.č. 670/3 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK č. 16
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 443-53/2009 ze dne 17. 3. 2009)
v obci Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří zapsané na LV č. 302 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Litoměřice pro Jiřinu
Augustinovou,
za kupní cenu 3.960,--Kč (99 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. 12. 2010

39.
Usnesení č. 72/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Martiněves, zastoupenou starostou obce, se sídlem: Martiněves 24, 411 19 Mšené
lázně, IČ: 00264024, a to:
- pozemek: p. p. č. 1584/7 o výměře 1407 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (p.p.č 1584/7 vznikl rozdělením p.p.č. 1584/7 o výměře 1998 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení parcel č. 117-157/2008 ze dne 18.8.2008),
obec Martiněves, k.ú. Charvatce u Martiněvsi, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice za kupní cenu 56.280,-Kč a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

40.
Usnesení č. 73/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
nekoupit (nenabýt) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního města
Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ: 00261238, a to:
- těleso komunikace pod evidenčním číslem 85c,
- pozemek: p. p. č. 535/1 o výměře 4979 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 536 o výměře 682 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 537/1 o výměře 3941 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 557/1 o výměře 5932 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Lesná u Děčína, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro statutární město Děčín.
41.
Usnesení č. 74/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Malá Veleň, IČ
00525049, se sídlem Malá Veleň - Jedlka č.p. 46, Děčín, PSČ 405 02, a to:
-

pozemek:p.č. 1517/7 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
(pozemek vznikl oddělením z pozemku p.č. 1517/2 o výměře 1876 m², druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 375-273/2009ze dne 21.9.2009)

pozemek:p.č. 1517/8 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek:p.č. 1517/9 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
(pozemky vznikly oddělením z pozemku p.č. 1517/3 o výměře 169 m², druh pozemku:
ost. plocha, způsob využití: ostatní komunikace dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 375-273/2009ze dne 21.9.2009)

-

obec Malá Veleň, k.ú. Malá Veleň, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro obec Malá Veleň za kupní cenu
140,- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje
Termín: 30. 4. 2011

42.
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Usnesení č. 75/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Big Water
s.r.o., IČ 27304086, se sídlem Gočárova 790/7, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, a to:
- pozemek:p.č. 711/2 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek vznikl oddělením z pozemku stp.č. 8 díl „a“ o výměře 1 m²,
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, z pozemku p.č. 145/1 díl „c“ o výměře 1 m², druh pozemku: zahrada, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, pozemku p.č. 711 díl „b“
o výměře 9 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.95-274/2009 ze dne 21.9.2009)
obec Starý Šachov, k.ú. Starý Šachov, zapsané na LV č. 43 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Big Water s.r.o. za kupní cenu 2.750,Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje
Termín: 30. 4. 2011

43.
Usnesení č. 76/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Anny
Hanekampfové, bytem Marie Majerové 927, Kladno 7 – Švermov, PSČ 273 09, a to:
- pozemek: p.p.č. 71/3 díl „c“ o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č.1170-66/2008 ze dne 10.9.2008 a přisloučen do pozemku p.č.
71/1 o výměře 1038 m², druh pozemku:ostatní plocha, způsob využití: silnice)
obec Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín, zapsaný na LV č. 661 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Annu Hanekampfovou za kupní cenu
5.840,- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2011
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44.
Usnesení č. 77/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti ASTUR
Straškov, se sídlem Straškov-Vodochody č.p. 103, PSČ 411 84, IČ: 25421921, a to:
- pozemek: p.p.č. 471 o výměře 2 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 49/1 o výměře 117 m², druh
pozemku:ostatní plocha, druh využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem č.
167-231/2008 ze dne 3. 11. 2008)
- pozemek: p.p.č. 469 o výměře 5 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek p.p. č 470 o výměře 29 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití:ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny ze stp.p.č. 51/1 o výměře 1908 m², druh pozemku: zastavěná
plocha, způsob využití: bez čp, zemědělské stavení, geometrickým plánem č. 167231/2008 ze dne3.11.2008)
obec Bříza, k.ú. Bříza, zapsaných na LV č. 28 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro ASTUR Straškov, a.s. za kupní cenu 1. 800,--Kč
(36 m²x 50,--Kč/m²) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2011

45.
Usnesení č. 78/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Josefa Blahy, bytem
Stránského 1755/31, 412 01 Litoměřice, a to:
- pozemek: p.p.č. 2563/25 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- stavba: část obce Předměstí, č.e. 415, způsob využití: garáž, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, umístěná na p.p.č. 2563/25
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2361 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Josefa Blahu za kupní cenu 140
000,- Kč a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci
Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/4, 407 21
Ústí nad Labem, IČ: 00829048.
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2010

46.
Usnesení č. 79/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
část usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/20Z/2007 bod A) ze dne 27. 6. 2007,
a to v části:
„- pozemek: část p.p.č. 1456/1 o výměře 2527 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití: silnice (tato nově vzniklá část p.p.č. 1456/1 vznikla sloučením části
p.p.č. 5 (díl d) o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
části p.p.č. 1338 (díl c) o výměře 2303 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, p.p.č. 3/2 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice a p.p.č. 4 o výměře 155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1212-89/1999 ze dne
13. 4. 1999 a byla přisloučena k původní pozemkové parcele č. 1456/1)
- pozemek: p.p.č. 382/34 o výměře 1238 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělený z p.p.č. 382/1 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 1370-42/2001 ze dne 30. 1. 2001)
- pozemek: p.p.č. 74/1 o výměře 11131 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití: silnice (vzniklý sloučením části p.p.č. 74/1 (díl a) o výměře 10827 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, části p.p.č. 74/9 (díl b) o výměře 90
m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, části p.p.č. 74/14 (díl c) o
výměře 1097 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, části p.p.č.
74/15 (díl d) o výměře 150 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, p.p.č. 74/16 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice a p.p.č. 74/17 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1222-204/1999 ze dne 17. 1.
2001 a oddělením p.p.č. 74/19 o výměře 562 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: chodník a p.p.č. 74/20 o výměře 533 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: chodník geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
1377-400/1999 ze dne 14. 3. 2001)
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro statutární město Chomutov“.
47.
Usnesení č. 80/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 39/8Z/2009 bod A) 1. ze dne 21. 10. 2009.
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48.
Usnesení č. 81/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 60/6Z/2009 bod A) ze
dne 24. 6. 2009, a to takto:
- pozemek: st. p. č. 289/3
se ruší a nahrazuje se
- pozemek: st. p. č. 289/2.
49.
Usnesení č. 82/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/14Z/2010 ze dne 5. 5.
2010, a to takto:
- za kupní cenu 770,- Kč
se ruší a nahrazuje se
- za kupní cenu 700,- Kč.
50.
Usnesení č. 83/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/8Z/2009 bod A)2. ze
dne 21.10.2009, a to takto:
-

pozemek: p.p.č. 1564/7 díl „c“

se ruší a nahrazuje se
-

pozemek: p.p.č. 1564/2 díl „c“

51.
Usnesení č. 84/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
52

A)

souhlasí
s úpravou průběhu hranic pozemku ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
původně:
- pozemek: p.p.č. 888/2 o výměře 5010 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
nově:
- pozemek: p.p.č. 888/2 o výměře 4870 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Jimlín, k. ú. Jimlín, zapsaném na LV č. 571 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny 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)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit souhlasné prohlášení, které
se týká úpravy průběhu hranice pozemku, u nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2010

52.
Usnesení č. 85/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s pozemkovou úpravou v k. ú. Libyně týkající se pozemků ve vlastnictví Ústeckého
kraje, a to:
- pozemek: p. č. 786 o výměře 8266 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 791 o výměře 10610 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. č. 813 o výměře 9782 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. č. 814/1 o výměře 8477 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. č. 817 o výměře 11447 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Lubenec, k. ú. Libyně, zapsaných na LV č. 254 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. Libyně, a to:
- pozemek: pracovní číslo 900 o výměře 8851 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 970 o výměře 8446 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 971 o výměře 10140 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
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- pozemek: pracovní číslo 993 o výměře 6333 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 1000 o výměře 4558 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 1002 o výměře 1781 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 1058 o výměře 11091 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Lubenec, k.ú. Libyně, zapsaný na LV č. 254 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 ze 48591 m2 na 51200 m2.
C)

rozhoduje
o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemků o 2609 m2 ve výši 3.485,Kč.

D)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků,
jehož předmětem je navýšení výměry u nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2010

53.
Usnesení č. 86/16Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s pozemkovou úpravou v k. ú. Lubenec týkající se pozemků ve vlastnictví Ústeckého
kraje, a to:
- pozemek: p. č. 2406/1 o výměře 13506 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. č. 2408 o výměře 5593 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. č. 2428/1 o výměře 3990 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p. č. 2432/9 o výměře 2601 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Lubenec, k. ú. Lubenec, zapsaných na LV č. 267 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. Lubenec, a to:
- pozemek: pracovní číslo 3031 o výměře 16270 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
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- pozemek: pracovní číslo 3009 o výměře 7195 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 2770 o výměře 4134 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 2751 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 2733 o výměře 2569 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 3032 o výměře 199 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Lubenec, k.ú. Lubenec, zapsaných na LV č. 267 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 25649 m2 na 30373 m2.
C)

rozhoduje
o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemků o 4724 m2 ve výši 13.629,Kč.

D)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků,
jehož předmětem je navýšení výměry u nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2010

(Hlasování: 45 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování pro podbody č. 1 až 53.

Usnesení č. 87/16Z/2010
Hodnocení činnosti Kontrolního výboru ZÚK za I. pololetí 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
hodnocení činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za 1. pololetí
2010.
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 88/16Z/2010
Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje : personální záležitosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
dle ust. § 35 odst. 2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů,
Petra Mojžíše,
členem Výboru sociálního Zastupitelstva Ústeckého kraje.
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(Hlasování: 46 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 89/16Z/2010
Plán práce Legislativně právního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 2. pololetí roku
2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
plán práce Legislativně právního výboru ZÚK na 2. pololetí roku 2010 včetně termínů dle
přílohy předloženého materiálu.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 90/16Z/2010
Půjčky na profinancování projektů místních akčních skupin
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení č. 32/16Z/2010 ze dne 1.9.2010 v části B) odst. 2 následovně:
z původního textu :
2. o navýšení přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2010 o částku 1 mil. Kč na
celkový objem přídělu ve výši 255 903 tis. Kč
na text:
2. o navýšení přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2010 o částku 1 mil. Kč na
celkový objem přídělu ve výši 257 306 tis. Kč
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 13/16Z/2010

–

Memorandum o přátelství a spolupráci

Příloha č. 2 k usnesení č. 14/16Z/2010

–

Zásady
pro
poskytování
účelových
finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje

Příloha č. 3 k usnesení č. 19/16Z/2010

– Smlouva o poskytnutí investiční dotace

56

Příloha č. 4 k usnesení č. 20/16Z/2010

–

Navrhované změny PRVKÚK č. 16

Příloha č. 5 k usnesení č. 24/16Z/2010

–

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 388/2010 o
poskytnutí neinvestiční dotace

Příloha č. 6 k usnesení č. 28/16Z/2010

–

Dotační program: „Specifická primární
prevence v Ústeckém kraji v roce 2010“ –
schválení dotací

Příloha č. 7 k usnesení č. 30/16Z/2010

–

Program obnovy venkova Ústeckého kraje
2010 – upravené zásady

Příloha č. 8 k usnesení č. 33/16Z/2010

–

Zakládací smlouva obecně prospěšné
společnosti DESTINAČNÍ AGENTURA
KRUŠNÉ HORY

Příloha č. 9 k usnesení č. 46/16Z/2010

–

Smlouva
o
bezúplatném
nemovitosti č. 60/10/4120

převodu

Příloha č. 10 k usnesení č. 47/16Z/2010 –

Smlouva
o
bezúplatném
nemovitostí č. 55/10/4120

převodu

Příloha č. 11 k usnesení č. 48/16Z/2010 –

Smlouva
o
bezúplatném
nemovitostí č. 53/10/4120

převodu

Příloha č. 12 k usnesení č. 49/16Z/2010 –

Smlouva
o
bezúplatném
nemovitosti č. 22/10/UDC/BP

převodu

Příloha č. 13 k usnesení č. 49/16Z/2010 –

Smlouva
o
bezúplatném
nemovitosti č. 18/10/UDC/BP

převodu

Příloha č. 14 k usnesení č. 49/16Z/2010 –

Smlouva
o
bezúplatném
nemovitosti č. 29/10/UDC/BP

převodu

Příloha č. 15 k usnesení č. 50/16Z/2010 –

Smlouva
o
bezúplatném
nemovitosti č. 71/10/4120

převodu

Příloha č. 16 k usnesení č. 51/16Z/2010 –

Smlouva
o
bezúplatném
nemovitosti č. 1920/2010

převodu

Příloha č. 17 k usnesení č. 52/16Z/2010 –

Smlouva
o
bezúplatném
nemovitosti č. 80/10/4120

převodu

Příloha č. 18 k usnesení č. 53/16Z/2010 –

Smlouva
o
bezúplatném
nemovitosti č. 34/10/UDC/BP

převodu

Příloha č. 19 k usnesení č. 54/16Z/2010 –

Smlouva
o
bezúplatném
nemovitosti č. 57/10/4120

převodu
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Příloha č. 20 k usnesení č. 55/16Z/2010 –

Smlouva
o
bezúplatném
nemovitosti č. ULN/67/2010

převodu

Příloha č. 21 k usnesení č. 56/16Z/2010 –

Smlouva
o
bezúplatném
nemovitostí č. 1551/2010
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MEMORANDUM
o přátelství a spolupráci
uzavřené mezi:
Občanským sdružením CHACO CHECO
se sídlem Sídliště pod Ralskem 579, 471 24 Mimoň, Česká republika
IČ 28558685
zastoupeným: presidentkou Ing. Zdeňkou Řeháčkovou
a
krajanským spolkem
Asociacion cultural Checa y Eslovaca de Itapua
se sídlem Ruta N°1 y Calle Padre Mauricio, Coronel Bogado, Paraguay
zastoupeným: presidente Jaroslavo Masek
a
Ústeckým krajem
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Česká republika
IČ 70892156
zastoupeným: hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou
(dále jen „strany”)

I.
1.

Občanské sdružení CHACO CHECO, krajanský spolek Asociacion cultural Checa y
Eslovaca de Itapua a Ústecký kraj vyjadřují vůli uzavřít memorandum týkající se
spolupráce v dále uvedených oblastech.

2.

Rozhodnutí stran uzavřít toto memorandum vychází především z faktu, že část občanů
města Coronel Bogádo jsou potomci Čechů, kteří odešli z území Ústeckého kraje do
Paraguaye především v 1. polovině 20. století v důsledku poválečné chudoby a velké
hospodářské krize.

3.

Cílem tohoto memoranda je vzájemné přiblížení života a území Ústeckého kraje a
provincie Itapua,vzájemné poznávání při kulturních a sportovních akcích, při
turistických návštěvách, návštěvách škol, různých spolků a organizací a výměna
zkušeností.

II.
Strany deklarují zájem na spolupráci, a to především formou:
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a) kulturní, turistické event. sportovní výměny orientované zvláště na mládež a na
vzájemnou propagaci obou regionů - Ústeckého kraje a provincie Itapua,
b) podpory a spolupráce v oblasti ekonomické, při navazování kontaktů mezi
podnikatelskými subjekty,
c) podpory kontaktů mezi školami z provincie Itapua a Ústeckého kraje,
d) výměny veškerých informací, které mohou přispět k rozvoji spolupráce.

III.
Strany si budou pravidelně vyměňovat informace a dle potřeby projednávat společné aktivity.
Níže uvedení zástupci delegovaní stranami budou udržovat průběžné kontakty s cílem
realizace tohoto memoranda:
- za Občanské sdružení CHACO CHECO:
Jindřich Krous – člen OS CHACO CHECO
Sídliště pod Ralskem 579
Mimoň
- za krajanský spolek Asociacion cultural Checa y Eslovaca de Itapua:
Jaroslavo Masek – president spolku
Ruta N°1 y Calle Padre Mauricio
Coronel Bogado
Paraguay
- za Ústecký kraj:
Jana Vaňhová - hejtmanka Ústeckého kraje

IV.
1.

Toto memorandum vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu.

2.

Toto memorandum se řídí českým právním řádem.

3.

Uzavření tohoto memoranda bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. .... ze dne ........

V.
Toto memorandum je vyhotoveno a podepsáno ve třech stejnopisech, z nichž každá ze stran
obdrží jeden.

V Ústí nad Labem ……………… 2010
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.....................................................
za Ústecký kraj

.....................................................
za krajanský spolek
Asociacion cultural
Checa y Eslovaca de Itapua
Jaroslavo Masek
Ruta N°1 y Calle Padre Mauricio,
Coronel Bogado,
Paraguay

.....................................................
za Občanské sdružení CHACO CHECO
Zdeňka Řeháčková
Koroseky 14
370 01 České Budějovice

Příloha č. 2 k usnesení č. 14/16Z/2010

ÚSTECKÝ KRAJ
Zásady
pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje (Zásady)
Část A
Čl. I.
Základní principy
1) Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, možnosti a postupy při poskytování účelových finančních
prostředků příjemcům těchto prostředků. Na poskytnutí účelových finančních prostředků není
právní nárok.
2) Poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „kraj“) je vedeno
snahou podporovat v rámci možností kraje a v souladu s jeho prioritami a v souladu s
ustanoveními Smlouvy o založení Evropského Společenství a Nařízením 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 dalšími
závaznými předpisy ES upravujícími poskytování podpory všestranný rozvoj území a
uspokojování potřeb občanů kraje, a to zejména v následujících oblastech:
a) děti, mládež, tělovýchova, sport, volnočasové aktivity,
b) aktivity protidrogové politiky a prevence kriminality,
c) kultura a památková péče,
d) věda a vzdělávání,
e) zdravotnictví a sociální služby,
f) ochrana životního prostředí , rozvoj zemědělství a venkovských oblastí
g) podpora a propagace kraje,
h) požární ochrana,
i) přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy
j) řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých
před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji.
3) Podporování krajem dle čl. I odst. 2) těchto zásad je prováděno ve formě :
a) dotací, (část B)
b) příspěvků, (část C)
c) záštity představitele kraje, (část D)
d) mimořádných pomocí, (část E)
4) Zveřejnění záměru poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu kraje probíhá na
úřední desce kraje, na internetových stránkách (www.kr-ustecky.cz), popřípadě v denním
1
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tisku.
5) Za plnění úkolů v oblasti podpor plynoucích z komunitárního práva ve vztahu k jednotlivým
formám poskytování finančních prostředků odpovídá příslušný odbor. Plnění povinností
plynoucích ze zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o
změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá příslušný
odbor.
Čl. II.
Vymezení pojmů
1) Dotací jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu kraje (poskytovatel) příjemci dotace na
úhradu části nákladů na realizaci projektu (dotační projekt), který byl předložen na základě
výzvy, kterou vypracoval a určeným způsobem zveřejnil kraj (vyhlášení dotačního programu) a
který byl určeným způsobem vybrán (výběr příjemce dotace).
2) Příspěvkem jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu kraje příjemci příspěvku na
podporu činnosti nebo úhradu části nákladů na realizaci akce, která není podporována v rámci
vyhlašovaných dotačních programů a která byla vybrána na základě předložené žádosti (výběr
příjemce příspěvku). Příspěvkem podle těchto zásad není příspěvek poskytovaný Ústeckým
krajem za účelem zachování a obnovy kulturní památky ve smyslu ustanovení § 16 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdější předpisů.
3) Záštitou představitele kraje je čestná podpora konání akce bez nároku na poskytnutí
finančních prostředků.
4) Mimořádnou pomocí jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu kraje jako peněžní
plnění nebo jako věcné plnění formou věcného daru, který je pořízen z prostředků rozpočtu
kraje, příjemci pomoci při řešení mimořádné situace v případech, které nelze řešit dotací nebo
příspěvkem.
5) Příslušný odbor je odbor krajského úřadu kraje, jehož zaměstnanec je v rámci rozpočtu kraje
příkazcem operací v oblasti poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu kraje.
6) Příjemcem účelových finančních prostředků může být jakýkoliv subjekt (např. fyzická,
právnická osoba) splňující podmínky uvedené v části B, C, D a E těchto zásad.
7) Podpora de minimis - Je vymezena Nařízením 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.
Nařízení komise stanovuje pravidla, při jejichž dodržení je umožněno využití právních výhod
při poskytování podpor, pokud nařízením povolená podpora nepřekročí stanovené stropy.
Celková výše dovolené podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku
nesmí
v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR (mimo podnik činný v odvětví
silniční dopravy pro který je stanoven limit jiný).
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Čl. III.
Zdroje účelových finančních prostředků
1) Zdrojem účelových finančních prostředků dle čl. I odst. 3) těchto Zásad jsou:
a) vlastní příjmy kraje,
b) účelové finančních prostředky přidělené kraji ze státního rozpočtu na podporu
aktivit dle čl. I odst. 2) těchto Zásad.
2) Zastupitelstvo kraje určí v rozpočtu na příslušný kalendářní rok objem celkové částky na
poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu kraje. Zůstatky finančních prostředků
v rámci peněžních fondů kraje jsou vždy zdrojem fondů do dalších období.

Část B
Čl. IV.
Dotace
1) 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 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 zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a Ústecký kraj a
který splňuje následující kritéria vhodnosti:
a) je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,
b) má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,
c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší
činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.
2) Dotace jsou poskytovány na základě dotačních programů vyhlášených zastupitelstvem kraje
v souladu se schváleným rozpočtem kraje, který obsahuje konkrétní objem finančních
prostředků na jednotlivé oblasti dotačních programů. Věcnou a finanční náplň jednotlivých
programů navrhují příslušné odbory krajského úřadu v rámci rozpočtového procesu.

Čl. V.
Vyhlášení dotačních programů
1) Návrhy dotačních programů zpracují příslušné odbory krajského úřadu v souladu s obsahem
těchto pravidel a v návaznosti na schválený rozpočet kraje na příslušný kalendářní rok a vyhlásí
nejdříve k termínu schválení rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.
2) Návrh na vyhlášení dotačního programu musí obsahovat:
a) název dotačního programu,
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b) zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle čl. I bod. 2 zásad,
c) sledovaný záměr,
d) forma dotace (investiční nebo neinvestiční) a stanovení účelu použití prostředků
podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
e) výše spoluúčasti příjemce dotace,
f) termín vyhlášení,
g) termín uzávěrky pro přijímání projektů,
h) termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace,
i) stanovení konzultačního místa na krajském úřadu,
j) hodnotící kritéria,
k) formulář obsahu žádosti, ve formuláři musí být zohledněny postupy umožňující
vyhodnocení potencionálního příjemce z pohledu pravidla de minimis, s informací ,
že 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 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.
l) vzor smlouvy na poskytnutí dotace.
3) Návrh dotačního programu musí korespondovat s prioritami rozvoje Ústeckého kraje a
s příslušnými koncepčními dokumenty pro danou oblast.
4) Návrhy dotačních programů jsou předkládány příslušnými odbory k projednání komisím rady
kraje, které předloží radě kraje písemný seznam doporučených návrhů dotačních programů
včetně návrhu složení výběrových komisí pro hodnocení předkládaných projektů. Navrhované
dotační programy musí odpovídat buď zásadám slučitelných podpor nebo pravidlu de minimis,
v tom případě v nich musí být pro potencionální příjemce obsažena informace, že dotace bude
mít povahu de minimis.
5) Po projednání v radě kraje schvaluje a vyhlašuje zastupitelstvo kraje konkrétní dotační
programy včetně jejich podmínek.
6) Po schválení zastupitelstvem kraje zabezpečí příslušné odbory vyhlášení dotačních programů
zveřejněním na úřední desce kraje, na internetových stránkách kraje a popřípadě v denním
tisku.
7) Dotační programy na následující rok se vyhlašují zpravidla do 30. září předchozího roku. O
přidělení dotací rozhodují orgány kraje po schválení rozpočtu na příslušný rok.

Čl. VI.
Předkládání žádostí o dotace
1) Žadatel předkládá žádost o dotaci písemně na předepsaných formulářích.
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2) Vyplněné formuláře v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými přílohami lze podat
poštou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje v zalepené obálce
označené:
a) názvem programu (případně kódem),
b) plným jménem (názvem) žadatele a adresou,
c) textem „NEOTVÍRAT“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Počet požadovaných kopií a termín uzávěrky příjmu žádostí a další povinné přílohy budou
upřesněny v jednotlivých vyhlášených dotačních programech. Současně s písemnou podobou je
možné předložit žádost i elektronicky.
3) Nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou kopie těchto podkladů:
a) 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.),
b) doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat
smlouvy),
c) doklady o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,
d) doklady 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 průběhů předchozích 3 let za
přispění poskytovatele s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí
dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace.
4) Seznam požadovaných dokladů může být upřesněn v podmínkách vyhlášeného dotačního
programu dle jeho konkrétní povahy.
5) Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, nebude dále
opravována či doplňována, ale bude vyřazena z dalšího řízení. Za formální nedostatky se pro
účely těchto zásad považuje, například:
a) absence či neúplnost předepsaných formulářů a příloh,
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b) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje
žadatele, adresa apod.),
c) numerické chyby v rozpočtu projektu,
d) žádost zpracovaná písemně rukou.
6) Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), žádosti doručené na
jiné adresy, nebo žádosti obdržené po termínu uzávěrky nebudou posuzovány.
7) Všechny došlé žádosti a všechny jejich přílohy se archivují. Žadatelům se tyto dokumenty
nevracejí.

Čl. VII.
Dotační projekt
1) Projekt je povinnou přílohou žádosti o dotaci.
2) Projekt musí být zpracován v souladu s podmínkami vyhlášených dotačních programů.
3) Žadatel nemůže předkládat projekt, který byl již zrealizován a dokončen, vyjma víceletých
projektů.
4) Žadatelem zpracovaný a předložený projekt musí obsahovat tyto náležitosti:
a) stručný a výstižný název projektu,
b) stručný cíl projektu (způsob či postup jeho dosažení, kvantifikace měřitelných cílů),
c) vymezení cílové skupiny, které bude realizace projektu určena,
d) územní působnost projektu,
e) místo realizace,
f) popis výchozího stavu (stručný popis výchozího stavu u žadatele a jeho okolí,
zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování a vyhodnocení),
g) navrhovaný postup realizace projektu (jednotlivé kroky a metody, které zajistí
dosažení konečného cíle, klasifikace dílčích etap realizace),
h) jasně formulovaný účel realizace projektu (předpokládaný konečný přínos a efekt
pro cílovou skupinu a poskytovatele),
i) časový plán předpokládané realizace zpracovaný do jednotlivých etap,
j) 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,
k) 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,
l) pravdivě a přehledně sestavený neinvestiční a investiční nákladový rozpočet
projektu.
5) Seznam požadovaných náležitostí může být ve vyhlášených podmínkách upřesněn dle
konkrétních dotačních programů.
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Čl. VIII.
Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
1) Na přiznání dotace není právní nárok.
2) Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve
kterém byla dotace poskytnuta.
3) Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy.
4) Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení závazných ukazatelů.
5) 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.
6) Minimální výše poskytované dotace činí 50 000,- Kč.
7) Maximální výše dotace je 70 % z celkových nákladů projektu. Procentuální podíl dotace je
závazným finančním ukazatelem v rámci celkových nákladů projektu.
8) Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým nákladům projektu včetně
dodržení druhového členění nákladového rozpočtu. Změny je možné provádět za předpokladu
splnění následujících podmínek:
a) změna mezi dílčími nákladovými položkami bude provedena jen v rámci jednoho
druhu nákladů,
b) změna nebude mít vliv na základní účel projektu,
c) stanovený procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech bude
dodržen.
9) Plátcům DPH bude dotace poskytnuta pouze na plnění bez DPH.
10) Žadatel může předložit více dotačních projektů.
11) Dotace nebude poskytnuta žadateli:
a) na jehož majetek byl prohlášen konkurz nebo proti které bylo zahájeno konkurzní
nebo vyrovnací řízení nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro
nedostatek majetku úpadce nebo je v likvidaci,
b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku,
d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje,
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f) který obdržel v předešlém roce dotaci a nesplnil požadavky dle čl. XII. odst.1), 2),
5), 6), 7) těchto Zásad.
12) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se
schváleným rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví jak
z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu.
13) Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v daném rozpočtovém
roce,
c) byl uhrazen do konce realizace projektu,
d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
14) 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 kurzů,
• občerstvení a reprezentativní pohoštění,
• nájemné s následnou koupí (leasing),
• cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném
znění,
• 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).
15) Dotace budou příjemci poskytnuty formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet,
způsobem stanoveným ve smlouvě (jednorázově nebo ve splátkách).
16) Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro příjemce jako
závazný ukazatel.
17) V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce dotace povinen obdržené finanční prostředky
neprodleně vrátit, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl,
zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu poskytnuta. Současně je
povinen předat příslušnému odboru informaci o vrácení dotace.

Čl. IX.
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Hodnocení projektů (výběrové řízení)
1) Došlé žádosti o dotaci budou zpracovány na příslušném odboru, který zajistí všechny
administrativní postupy spojené s realizací dotačního programu a provede kontrolu formální
správnosti a písemně je předloží výběrové komisi včetně vyhodnocení, zda eventuálním
poskytnutím dotace nebude porušeno pravidlo de minimis.
2) Rada kraje může jmenovat výběrovou komisi pro každou oblast dotačních projektů. Výběrová
komise zvolí ze svých členů předsedu.
3) Zástupce žadatele může být pozván k projednání předloženého projektu.
4) Výběrová komise předloží stanovisko k hodnoceným projektům, včetně kompletního seznamu
projektů s doporučenou výší dotace. Výběrová komise může pro dodatečné poskytnutí
nepřidělených dotací navrhnout seznam náhradních projektů.
Tento seznam se předloží v souladu s platným jednacím řádem ke schválení příslušným
orgánům kraje.
5) O hodnocení projektů bude sepsán protokol, který bude podepsán všemi přítomnými členy
hodnotící komise.
6) O přidělení dotace na vybrané projekty rozhoduje rada, resp. zastupitelstvo kraje (podle
vyhrazených kompetencí stanovených zákonem o krajích), případně schvaluje seznam
náhradních projektů pro dodatečné poskytnutí nepřidělených dotací. Dotace se poskytne pouze
na základě písmeně uzavřené smlouvy.
7) Usnesení rady, resp. zastupitelstva kraje bude zveřejněno do 10 kalendářních dnů po schválení
projektů na úřední desce krajského úřadu a na internetových stránkách kraje.

Čl.X.
Smlouva o poskytnutí dotace
1) Smlouva o poskytnutí dotace musí být písemná a mimo jiné musí obsahovat:
a) číslo uzavřené smlouvy dle rejstříku evidence smluv,
b) označení smluvních stran v souladu s rejstříkem ekonomických
a s uvedením postavení (funkcí) osoby, která organizace zastupuje,
c) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytnuta,
d) výši poskytnutých finančních prostředků,
e) forma dotace (investiční nebo neinvestiční),
f) účelový znak kraje – povinnost uvádět na všech účetních dokladech,
g) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci,
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h) závazný ukazatel finanční spoluúčasti (stanovený jako maximální podíl dotace na
celkových nákladech projektu vynaložených v daném roce),
i) datum účinnosti uznatelných nákladů,
j) sankční ujednání při porušení smluvních povinností,
k) informaci o porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace a jejích důsledcích,
l) postupy při kontrole využití dotace a závěrečného vyhodnocení a vyúčtování
dotace,
m) odkaz na obsah a platnost těchto zásad a pravidel,
n) pokud dotace má povahu podpory de minimis, informaci o její povaze
o) povinnost pro příjemce dotace při všech příležitostech zveřejňovat, že projekt je
podporován krajem a uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních
materiálech souvisejících s realizací projektu,
p) stanovení platnosti a účinnosti smlouvy,
q) podpisy smluvních stran.
2) Veškeré změny týkající se smluvního vztahu je příjemce dotace povinen neprodleně písemně
oznámit poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
3) Pokud je již v projektu uveden neuznatelný náklad uvede poskytovatel přímo ve smlouvě, že
tento náklad nelze z dotace uhradit.
4) Smlouva může obsahovat další náležitosti podle podmínek jednotlivých dotačních programů .
5) Pokud bude mít dotace povahu podpory de minimis, je možno uzavřít smlouvu pouze tehdy,
pokud příjemce předloží při příležitosti jejího uzavírání prohlášení uvedené v článku V. bod 2
písmeno k) těchto zásad.
Čl. XI.
Kontrola využití dotace
1) Na poskytování a čerpání dotací dle těchto Zásad se vztahuje kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
2) Kontrola probíhá v těchto stupních:
a) předběžná (před poskytnutím dotace),
b) průběžná (faktická realizace projektu),
c) následná včetně účetní.
3) Kontrolu provádí pověření zaměstnanci krajského úřadu a v souladu s § 78 odst. 5) písm.c)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, také kontrolní
výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje.
4) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se
schváleným rozpočtem projektu a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví vedeného
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
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5) Zjistí-li se neplnění podmínek smlouvy, příslušný odbor nebo orgán kontroly zajistí realizaci
příslušných opatření.

Čl. XII.
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
1) Závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit do 30 dnů po ukončení realizace projektu,
v případě, že projekt je realizován před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace, předloží
příjemce dotace vyúčtování do 30 dnů od uzavření smluvního vztahu.V rámci závěrečné zprávy
je příjemce povinen předložit i závěrečné vyúčtování čerpání dotace.
2) Nevyčerpané finanční prostředky z dotace její příjemce poukáže zpět na účet kraje, ze kterého
mu byly prostředky poskytnuty, a to současně při předložení závěrečné zprávy.
3) Závěrečná zpráva musí obsahovat:
a) označení příjemce dotace,
b) číslo dotace,
c) popis realizace projektu vč. dodržování jeho harmonogramu,
d) kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,
e) přínos projektu pro cílové skupiny,
f) celkové zhodnocení projektu,
g) vyúčtování poskytnuté dotace.
4) Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie, novinové
články, plakáty, prezenční listiny apod.). Strukturu závěrečné zprávy (průběžné zprávy) stanoví
podle potřeby příslušný odbor krajského úřadu.
5) Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a) přehled všech příjmů a výdajů případně nákladů a výnosů projektu,
b) přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení.
6) V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování, nevrátí
nevyčerpané prostředky, ale požádá se zdůvodněním o prodloužení termínu, posoudí příslušný
odbor krajského úřadu důvody a může rozhodnout o prodloužení termínu vyúčtování,
maximálně však o 10 dnů. Pokud příjemce dotace ve stanoveném náhradním termínu
nepředloží příslušné vyúčtování, nevrátí nevyčerpané prostředky, bude kraj vymáhat zpět celou
výši přidělených prostředků ve smyslu příslušného ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace.
7) V případě vykázání vyššího procentuálního podílu dotace na celkových nákladech projektu,
stanoveného jako závazný ukazatel, musí být prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vráceny. Tyto prostředky jejich příjemce poukáže zpět na účet kraje, z něhož mu
byly poskytnuty, a to současně při předložení závěrečné zprávy.
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Část C
Čl. XIII.
Příspěvky

1) Účelové finanční příspěvky z rozpočtu kraje jsou poskytovány pouze prostřednictvím Fondu
hejtmana Ústeckého kraje a to podle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků
v rámci Fondu hejtmana Ústeckého kraje schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje .

Část D
Čl. XIV.
Záštita představitele kraje
1) Představitelem kraje se pro účely těchto zásad rozumí hejtman a náměstci hejtmana.
2) O poskytnutí záštity na podporu jednotlivé akce rozhoduje hejtman nebo náměstci hejtmana.
3) Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje je příjemci záštity zasláno „Oznámení o
poskytnutí záštity představitele Ústeckého kraje “.
4) Příjemcem záštity představitele kraje může být jakýkoliv subjekt (např. fyzická, právnická
osoba).
5) O poskytnutí čestné záštity je možné požádat do 30. 11. příslušného kalendářního roku.
6) Záštita se poskytuje na základě písemné žádosti.

Část E
Čl. XV.
Mimořádná pomoc
1) Důvodem poskytnutí mimořádné pomoci je situace, do které se příjemce dostane ne vlastní
vinou a nelze ji plně vyřešit jiným způsobem (např. živelné pohromy, těžké životní situace
občanů, způsobené jinými katastrofickými událostmi,…).
2) Mimořádnou pomoc lze poskytnout pouze jednorázově jednotlivému příjemci a její
maximální výše může činit 200 000,- Kč pro jednoho příjemce.
3) O poskytnutí mimořádné pomoci rozhoduje rada.
4) Mimořádná pomoc se poskytuje na základě písemné smlouvy.
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5) Poskytnutí mimořádné pomoci musí odpovídat zásadám slučitelné podpory even.. podpory de
minimis.
6) O mimořádnou pomoc lze žádat v průběhu celého kalendářního roku.
7) Příjemcem mimořádné pomoci může být jakýkoliv subjekt (např.fyzická, právnická osoba ).

Část F
Čl. XVI.
Závěrečné ustanovení
1) Údaje o žadatelích o dotace a o poskytnutých dotacích budou v každém kalendářním roce
zapsány do veřejně přístupného informačního registru. Ústecký kraj jako orgán územní
samosprávy je povinen poskytovat informace, vztahující se k jeho působnosti, dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2) V odůvodněných případech může schválit výjimku z těchto Zásad Rada nebo Zastupitelstvo
Ústeckého kraje; výjimku může schválit ten orgán, který je podle příslušných ustanovení
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), oprávněn rozhodnout o poskytnutí dotace.
3) Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

4) Tyto zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstvem Ústeckého kraje č.
……………………a nahrazují zásady schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje č.
13/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007.
.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

829/2010 – 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
70892156
IČ:
DIČ:
CZ 70892156, není plátce DPH
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
a
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. II. odst. 6. a 7. 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 II.
6.Za textem „Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových
plánovaných nákladech projektu ve výši do“ se vyjímá ukazatel 34,65% a vkládá se
ukazatel 70%.
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Příloha č. 3 k usnesení č. 19/16Z/2010
7. Za textem „Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o převzetí
dokončené stavby příjemcem dotace a kolaudační souhlas stavby, vyhotovené
v rozsahu“ se vyjímá text „projektové dokumentace pro územní řízení z prosince 2000,
vyhotovené projektovou kanceláří Severočeská vodárenská inženýrská společnost s. r.
o., Zolova 6, 400 07 Ústí nad Labem, pracoviště Česká Lípa“ a nahrazuje se textem
„1 275 m vodovodu DN 80, a to podle dokumentace vypracované v říjnu 2004
společností SVIS s.r.o., Zolova 6 , Ústí nad Labem, pracoviště Česká Lípa, číslo
zakázky 35/2004, stupeň pro stavební povolení, název „Dubičná – vodovod, 1. část
Lukovsko - Lukov“.

V Ústí nad Labem dne

……………………………………………………..

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

Ing. Bohumír Jasanský
starosta města Úštěk
příjemce

Příloha č. 4 k usnesení č. 20/16Z/2010

Navrhované změny PRVKÚK č.16
okres
ORP
obec
Navrho
vané
změny
PRVKÚ
K č.16

1

Litoměřice Lovosice

Velemín

část
kódu

název
požadavek projektovan zpracovatel podklady realizace
části obce od
á cena dle
metodiky
401/201015000
tis. Kč

0207.10 Opárno

Obec
Velemín

7 737

LEN-servis
s.r.o.,
Litoměřice

typ změny

Žádost o 2010-2013 kanalizace
a ČOV
změnu
PRVKÚK

trvale bydlící
PRVKÚK

2010

2015

trvale
bydlící
dle
údajů
obce
2010

67

70

93

rekreanti
PRVKÚK

2010

2015

174

200

Měrný investiční aglomerace
náklad na 1
řešeného obyvatele
pro navrhovanou
změnu
(tis.Kč/1 TBO)
rok 2009 / 2015 /
obec
ne
83,2

důvod
údaje PRVKÚK
investice do roku
neekono- 2015 v PRVKÚK
přepočtené dle
mičnost
metodiky 401/201015000
tis. Kč

tis. Kč

0

0

PRVKÚK:
V místní části obce Velemín -Opárno není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace . Splaškové vody trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích (50%), jejichž přepady jsou vsakovány do terénu a v bezodtokových jímkách (50%), odtud se
vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.V Opárenském údolí, náležejícím do katastru Opárna, jsou rekreační objekty. Z nich několik větších má domovní ČOV. Obcí prochází jedna dešťová stoka z betonových trub, převážně profilu 300 mm. Postavena byla v ropce
1980, je v dobrém technickém stavu, ale nestačí kapacitně. Slouží k odvádění děšťových vod a současně je do ní podchycena místní vodoteč. Stoka je majetkem obce Velemín. Jinak jsou dešťové vody odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo
S ohledem na velikostmístní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro
zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín nebo na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
Změna:
Bude vybudována mechanicko - biologická čistírna odpadních vod pro 100 EO a kanalizace s vypouštěním do bezejmeného levostranného přítoku Milešovského potoka. Kanalizace DN 250 délky 1 165 m a DN 150 délky 275 m. Výstavba kanalizace a ČOV bude
realizována v letech 2010 až 2013. Stávající vyvážené jímky a septiky budou v rámci výstavby splaškové kanalizace zrušeny.
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Závěr: Navržená koncepce umožňuje odvádět a čistit splaškové vody v obci Opárno, včetně přechodně bydlících obyvatel. Navrhované řešení má podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele ve výši 83 198, tis.Kč/obyvatele. Doporučuje se
změna PRVKÚK pro odvádění a čištění odpadních vod v uvedené obci.
Louny
Louny
Hřivice
0146.1
Obec
23 463
Ing. Robert Žádost o 2011-2015 kanalizace
391
400
401
93
95
ne
0
0
46,9
změnu
Hřivice
Klement,
a ČOV
Žatec
PRVKÚK
PRVKÚK:
Obec Hřivice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 14% trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny. Od 85% trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace
a 1% obyvatel má odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče.
S ohledem na velikost obce Hřivice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající
bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny budou rekonstruovány.
Změna:
Na základě změny řešení odvedení a čištění odpadních vod podle návrhu z 2010 bude v obci vybudována splašková kanalizace a ČOV. Splašková kanalizace zahrnuje gravitační řady z PVC DN 250 v celkové délce 3400 m, výtlaky z PE DN v celkové délce 312 m a 1
čerpací stanici. ČOV bude mechanicko -biologická pro 550 EO (jsou zde započteny dovozy splašků z Markvarce). Výstavba kanalizace a ČOV bude realizována v letech 2011 až 2015. Stávající septiky, vyvážené jímky a odtoky nečištěných vod budou v rámci výstavby
splaškové
kanalizace
Území obce
náleží do zrušeny.
povodí Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.
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Závěr: Navržená koncepce umožňuje odvádět a čistit splaškové vody v obci Hřivice i se zohledněním budoucího rozvoje obce včetně přechodně bydlících obyvatel. Navrhované řešení má podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele ve výši
46,9 tis.Kč/obyvatele. Doporučuje se změna PRVKÚK pro odvádění a čištění odpadních vod v uvedené obci.
Louny
Louny
Hřivice
0146.3 Touchovic Obec
13 456
Ing. Robert Žádost o 2011-2015 kanalizace
516
560
500
55
65
ne
0
0
68,4
e
Hřivice
Klement,
změnu
a ČOV
Žatec
PRVKÚK
PRVKÚK:
Obec Touchovice nemá v současnosti vybudovanýsystém veřejné kanalizace. Odpadní vody od 10% trvale bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek a vyváženy na ČOV Louny, 90% má septiky s odtokem do dešťové kanalizace.
S ohledem na velikost obce Touchovice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizačnísystém a ČOV. Proto do roku 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky i nadále vyvážet na ČOV Louny a septiky doplnit o další stzpeň čištění.
Změna:
Pro zajištění odkanalizování obce Touchovice je navrženo vybudování nové mechanicko - biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 200 EO, kanalizace DN 250 délky 2174 m, dvě ČS a výtlačné řady délky 75 m.
Závěr: Navržená koncepce umožňuje odvádět a čistit splaškové vody v obci Touchovice i se zohledněním budoucího rozvoje obce včetně přechodně bydlících obyvatel. Navrhované řešení představuje podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího
obyvatele ve výši 68,4 tis.Kč/obyvatele. Doporučuje se změna PRVKÚK pro odvádění a čištění odpadních vod v uvedené obci.

Příloha č. 5 k usnesení č. 24/16Z/2010

Krajský úřad
Číslo poskytovatele: 388/2010
Číslo příjemce:

DODATEK Č. 1
ke smlouvě č. 388/2010 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010“
uzavřené dne 27.5. 2010

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

Příjemce
Statutární město Děčín pro Městské divadlo Děčín, p.o.
Sídlo:
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Zastoupený:
Ing. Vladislavem Raškou, primátorem města
Kontaktní osoba: MgA. Jiří Trnka, ředitel divadla
E-mail/telefon:
trnka@divadlodecin.cz / 412 530 630
IČ:
00261238
DIČ:
CZ 00261238
Bank. spojení:
921402389/0800

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

Článek I.
1. změna kontaktní osoby
z původní MgA. Petr Michálek, ředitel divadla změna na MgA. Jiří Trnka, ředitel
divadla
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2. v textu článku č. 2. smlouvy – Financování

Nákup materiálu
Nákup služeb
Cestovné
Osobní náklady

0,- Kč
100 000,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

Nahrazuje se novým údajem:
Nahrazuje se novým údajem:
Nahrazuje se novým údajem:
Nahrazuje se novým údajem:

0,- Kč
91 156,- Kč
8 844,- Kč
0,- Kč

Článek II.
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. ../16Z/2010
ze dne 1. 9. 2010.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne …………….

V Děčíně dne ………………

Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Ing. Vladislav Raška
primátor města Děčín
příjemce
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Příloha č. 6 k usnesení č. 28/16Z/2010

Dotační program: „Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce 2010“ – schválení dotací
č.p

10

6

14

§

3146

3146

3146

položka

5901

5901

5901

IČ

název školy

47783371

Louny
Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola Svazu českých a moravských
spotřebních družstev, Žatec, společnost s
ručením omezeným
Most

Prevence - základní krok boje

Sportovní soukromá základní škola, s.r.o.
Litvínov

Financování studia speciálního
pedagoga SSZŠ Litvínov k výkonu
specializovaných činností
prevence rizikového chování

25013513

25018248

Teplice
GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského
s.r.o.

název projektu

Soukromé školy
přidělená
dotace
16 000
16 000
10 000

10 000

20 000
Interaktivní listy žáků "poznej sám
sebe"

20 000

celkem

46 000

Příloha č. 7 k usnesení č. 30/16Z/2010

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2010
2010
- upravené zásady

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 2010 budou podporovány:
Úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení:
•
•
•
•
•
•
•

obecní úřady – nutná oprava střechy nebo nevyhovující hygienické podmínky
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
autobusové zastávky – přístřešky
oprava střech hasičských zbrojnic
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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 budou využity zemní práce realizované v rámci
kabelizace rozvodů nízkého napětí. Součástí žádosti musí být smlouva s příslušným
energetickým podnikem o realizaci v roce 2010
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. Soutěž Vesnice roku 2010
Cílem této oblasti podpory je odměna obcím, které se zúčastnily soutěže Vesnice roku 2010
v Ústeckém kraji a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh, diplomů či mimořádného ocenění: 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

30
4 000
3 000
5

Výsledky programu:
Oblast podpory 1 – 3: - zvýšení hygienického standardu v základních školách na venkově
- zlepšení stavu komunikací v obcích
- obnova stavu zeleně v obcích
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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 2010 bude vycházet ze
schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 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 je vyčleněn 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 4

Zlatá stuha
Další stuha
Diplom

25 000,-Kč
300 000,- Kč
300 000,-Kč
125 000,-Kč
25 000,-Kč

6. Intenzita podpory
Oblast podpory
1-3

Intenzita podpory
u obcí do 500 obyvatel
501 – 1000 obyvatel
1 000 a více obyvatel

4

max.
75%
65%
40%
90%

7. Časový rámec programu
programu
vyhlášení programu
předkládání projektů
výběr projektů pracovní skupinou pro výběr projektů
projednání radou kraje
rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí podpory

11. 1. 2010
12. 2. 2010
23. 2. 2010
10. 3. 2010
24. 3. 2010
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zveřejnění výsledků
dokončení projektů do:
hodnocení programu do:

10. 4. 2010
30. 11. 2010
u OP 4 30. 11. 2011
30. 6. 2011

8. Příjemci podpory a lokalizace projektů
Příjemci dotace mohou být u oblastí podpory 1-3, obce do 2 000 obyvatel, které leží v územním
obvodu Ústeckého kraje. U oblasti podpory 4 – dle výsledků soutěže Vesnice roku 2010
v Ústeckém kraji.
Každá obec může podat maximálně dvě žádosti, s uvedením priorit.

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: - budou převzaty výsledky Soutěže Vesnice roku 2010 v Ústeckém kraji

Příloha č. 7 k usnesení č. 30/16Z/2010

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. 2010
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 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.

12. Administrace programu

Příloha č. 7 k usnesení č. 30/16Z/2010
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
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Zakládací smlouva
obecně prospěšné společnosti

DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY

Níže uvedení zakladatelé:
1) Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
zastoupený hejtmankou kraje Janou Vaňhovou
2) Svazek obcí v regionu Krušných hor
Ukrajinská 379
436 01 Litvínov
IČ: 69291471
zastoupený předsedou svazku Bc. Martinem Klikou
3) Obec Klíny
Klíny č. p. 61
436 01 autopošta Litvínov
IČ: 00265969
zastoupená starostou obce Bc. Jiřím Matouškem
4) Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
Tř. Budovatelů 2830/3
434 01 Most
IČ: 69410909
zastoupená předsedkyní Ing. Helenou Veverkovou
5) Emeran Klíny, s.r.o.
Klíny 210, okr. Most, PSČ 436 01
IČ: 25414755
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Josefem Dlouhým
6) Nadační fond Obnova Krušnohoří
Lesná 25
435 45 Nová Ves v Horách
IČ: 28686250
zastoupený předsedou správní rady Antonínem Herzánem
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7) Klínovecko, o.s.

Rokycanova 1615
356 01 Sokolov
IČ: 28555724
zastoupené předsedkyní Jaroslavou Grossmannovou
se dohodli podle ustanovení § 4 zákona č. 248/95 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 Krušných hor, se rozhodli k založení obecně
prospěšné společnosti Destinační agentura Krušné hory 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
1. Název společnosti zní: Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
(dále jen „společnost“).
2. Sídlo společnosti: Klíny, Rašov ev. č. 210, PSČ 436 01.

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

Čl. III
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
Společnost bude poskytovat tyto služby:
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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Čl. IV
Podmínky poskytování služeb
Služby jsou poskytovány všem tuzemským i zahraničním fyzickým i právnickým osobám, které o to
požádají, až do vyčerpání své kapacity.

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.
2. Účelem doplňkové činnosti je získání prostředků k zajištění obecně prospěšných služeb
a provozu společnosti. Doplňkovou činnost lze vykonávat pouze za předpokladu, že touto
činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku 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) správní rada,
b) dozorčí rada,
c) ředitel.

Čl. VII
Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
2. Správní rada má šest členů, které jmenují zakladatelé po vzájemné dohodě.
3. Funkční období člena správní rady je tříleté.
4. Prvními členy správní rady jsou:
1) Jméno(a), příjmení, titul:
Pavel Kouda, Ing.
r. č.:
590627/1481
Trvalý pobyt:
V Sadech 3328, Most, PSČ 434 01
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2) Jméno(a), příjmení, titul:
r. č.:
Trvalý pobyt:

Josef Dlouhý, Ing.
620416/0446
Klíny 99, PSČ 436 21

3) Jméno(a), příjmení, titul:
r. č.:
Trvalý pobyt:

Martin Klika, Bc.
700309/2778
Loupnická 202, Litvínov 8, PSČ 435 42

4) Jméno(a), příjmení, titul:
r. č.:
Trvalý pobyt:

Antonín Herzán
710828/2467
Svahová 32, Boleboř, PSČ 431 21

5) Jméno(a), příjmení, titul:
r. č.:
Trvalý pobyt:

Pavel Kořán
720729/1905
Vítězná 61, Karlovy Vary, PSČ 361 20

6) Jméno(a), příjmení, titul:
r. č.:
Trvalý pobyt:

Helena Veverková, Ing.
416026/085
Budovatelů 2927, bl. 265, Most, PSČ 434 01

5. Člen správní rady nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém
členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho
roku.
6. Členové správní rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu správní rady.
7. Jménem společnosti jedná každý člen správní rady samostatně. Jménem společnosti je rovněž
oprávněna jednat fyzická osoba k tomu písemně zmocněna předsedou správní rady, nebo dvěma
členy správní rady.
8. Ke všem písemným právním úkonům je nutný podpis předsedy nebo dvou členů správní rady
nebo podpis fyzické osoby, zmocněné k podepisování dvěma členy správní rady. Předseda, člen
správní rady či zmocněná osoba připojí vlastnoručně k napsanému nebo vytištěnému názvu
společnosti své jméno, příjmení, funkci a podpis.
9. Správní radu společnosti 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.
10. Řádné jednání správní rady se koná minimálně dvakrát ročně.
11. 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.
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12. Do působnosti správní rady náleží:
• vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti statut, kterým se podrobněji upraví
vnitřní organizace společnosti; údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací
smlouvě,
• schvalování změn zakládací smlouvy v souladu se zákonem,
• rozhodovat o zrušení společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne
likvidační zůstatek,
• dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena,
• schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovité náklady na vlastní činnost (správu)
společnosti,
• schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
• rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený
v zakládací smlouvě,
• udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo s jeho
pronájmem na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší,
• jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu, pokud
podle zakládací smlouvy je funkce ředitele zřízena,
• rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací smlouva,
• zřizovat jiné orgány společnosti,
• vydat vnitřní předpisy společnosti.
13. Jednání správní rady je usnášeníschopné, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina členů správní
rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy správní rady.
14. Při rozhodování o
• změně zakládací smlouvy,
• zrušení společnosti,
• určení společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek,
je nutná účast všech členů správní rady. K přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas všech členů
správní rady. V ostatních věcech je třeba k přijetí rozhodnutí souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných.
15. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady bez práva hlasovat. Požádá-li zakladatel
o slovo, musí mu být uděleno.
16. Za členství ve správní radě nepřísluší podle zákona o obecně prospěšných společnostech jejím
členům odměna. Společnost může členům správní rady poskytnout pouze úhradu výdajů za
cestovní náhrady podle zákoníku práce.

Čl. VIII
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada má tři členy, které jmenují zakladatelé po vzájemné dohodě.
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3. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Funkci člena dozorčí rady nelze zastávat déle než
dvě po sobě jdoucí funkční období.
4. Člen dozorčí rady nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém
členství v dozorčí radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho
roku.
5. Členství v dozorčí radě zaniká:
• uplynutím funkčního období,
• odvoláním zakladatelem,
• odstoupením člena,
• úmrtím.
V případě skončení členství v dozorčí radě některého z členů, je zakladatel povinen jmenovat
nového člena dozorčí rady ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se o skončení členství tohoto
člena dozorčí rady dozvěděl.
6. Prvními členy dozorčí rady jsou:
1) Jméno(a), příjmení, titul:
Jiří Matoušek, Bc.
r. č.:
770609/2812
Trvalý pobyt:
Klíny č. p. 2, Litvínov, PSČ 436 01
2) Jméno(a), příjmení, titul:
r. č.:
Trvalý pobyt:

Robert Janča
720910/5332
Háj 201, Loučná pod Klínovcem, PSČ 431 91

3) Jméno(a), příjmení, titul:
r. č.:
Trvalý pobyt:

Jiří Hlinka, Ing.
570220/1153
Hrdlovská 647, Osek, PSČ 417 05

7. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu dozorčí rady.
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. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy dozorčí rady.
10. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud jsou na jejím jednání přítomni alespoň dva její členové.
Pro přijetí rozhodnutí dozorčí rady je potřebný souhlas nejméně dvou jejich členů.
11. Dozorčí rada
• přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
• podává jedenkrát ročně správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
• dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou,
upozorňuje správní radu na porušení zákonů či zakládací smlouvy, na nehospodárné postupy
a na případné další nedostatky v činnosti společnosti,
• podává správní radě návrhy na odvolání a jmenování ředitele společnosti,
• svolává mimořádné zasedání správní rady, pokud to vyžadují zájmy společnosti.
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12. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo,
pokud o to požádají.
Čl. IX
Ředitel společnosti

1. Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací smlouvou nebo
statutem vyhrazena do působnosti správní rady.
2. Ředitel je oprávněn se zúčastnit jednání správní rady kromě výjimečných situací, kdy může být
na základě rozhodnutí správní rady z účasti na jednání vyloučen.
3. Ředitel společnosti je vedoucím zaměstnancem v pracovním poměru.
4. Ve vztahu k zaměstnancům společnosti je ředitel společnosti vedoucím zaměstnancem podle
zákoníku práce.

Čl. X
Výroční zpráva
1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené
správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní
rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti.
2. Každý ze členů správní rady obdrží výroční zprávu v jednom kompletním výtisku.
3. Výroční zpráva bude k dispozici veřejnosti v sídle společnosti.

Čl. XI
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. XII
Závěrečná ustanovení
1. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o obecně prospěšných společnostech zakladatelé
tímto zmocňují jednoho z nich, a to Ing. Josefa Dlouhého, r.č. 620416/0446, bytem Klíny 99,
PSČ 436 01, k jednání za společnost až do jejího vzniku ve věcech souvisejících s jejím
založením a vznikem, především k podání návrhu na zápis společnosti do rejstříku obecně
prospěšných společností.
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2. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem o obecně
prospěšných společnostech.
3. Zakládací smlouva je vyhotovena v 10 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, ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.
5. Tato zakládací smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu zakladateli.

Datum: ………………….

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

Datum: ………………….

……….……………………………….
Svazek obcí v regionu Krušných hor
Bc. Martin Klika

Datum: ………………….

……….……………………………….
Obec Klíny
Bc. Jiří Matoušek

Datum: ………………….

……….……………………………….
Hospodářská a sociální rada Mostecka
Ing. Helena Veverková
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Datum: ………………….

……….……………………………….
Emeran Klíny, s.r.o.
Ing. Josef Dlouhý

Datum: ………………….

……….……………………………….
Nadační fond Obnova Krušnohoří
Antonín Herzán

Datum: ………………….

……….……………………………….
Klínovecko, o.s.
Jaroslava Grossmannová
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1817/ULN/2010-ULNM
!.j.: UZSVM/ULN/1769/2010-ULNM

!eská republika – Ú"ad pro zastupování státu ve v#cech majetkových
se sídlem Rašínovo náb"eží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové M#sto
za kterou jedná JUDr. Helena Brožovská, "editelka Územního pracovišt# Ústí nad Labem,
pov#"ena k podpisu smlouvy P"íkazem generálního "editele $. 24/2004, ve zn#ní ú$inném od
1.4.2010
I!: 69797111
(dále jen „p"evodce“)
a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
za který jedná Jana Va%hová, hejtmanka Ústeckého kraje
I!: 70892156
(dále jen „nabyvatel“)
uzavírají podle § 22 zákona $. 219/2000 Sb., o majetku !eské republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve zn#ní pozd#jších p"edpis& (dále jen „zákon $. 219/2000 Sb.“) a § 51 a
násl. zákona $. 40/1964 Sb., ob$anský zákoník, ve zn#ní pozd#jších p"edpis& (dále jen „ob$anský
zákoník“) tuto

SMLOUVU
O
BEZÚPLATNÉM P$EVODU NEMOVITOSTI
% . U L N / 67/2010
!l. I.
1. !eská republika je vlastníkem této nemovitosti:
Pozemek
!

pozemková parcela %íslo 778/1, vým#ra 7 499 m2, druh pozemku ostatní plocha, zp&sob
využití silnice, druh ochrany vnit"ní láze%ské území, ložiska slatin rašeliny, ochr. pásmo 1.
st.

zapsaný na listu vlastnictví $. 60000, pro kat. území B"vany, obec B"vany, v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním ú"adem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovišt#m Louny.
2. Ú"ad pro zastupování státu ve v#cech majetkových je na základ# bodu 14 $l. CXVII zákona $.
320/2002 Sb., o zm#n# a zrušení n#kterých zákon& v souvislosti s ukon$ením $innosti okresních
ú"ad&, ve zn#ní pozd#jších p"edpis&, p"íslušný s uvedenou nemovitostí hospoda"it ve smyslu §
9 zákona $. 219/2000 Sb.
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!l. II.
1. P"evodce touto smlouvou bezúplatn# p"evádí nemovitost uvedenou v $l. I. této smlouvy
nabyvateli.
2. Nemovitost se p"evádí v souladu s § 9 odst. 1 zákona $. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve zn#ní pozd#jších p"edpis&.
3. Nabyvatel p"evád#nou nemovitost do svého vlastnictví p"ijímá tak jak stojí a leží dle § 501
ob$anského zákoníku.
4. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem p"evád#né nemovitosti.
!l. III.
1. P"evodce i nabyvatel shodn# prohlašují, že jim nejsou známy žádné skute$nosti, které by
uzav"ení této smlouvy bránily.
2. P"evodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitosti vázla n#jaká omezení, závazky
$i právní vady.
3. Smluvní strany jsou seznámeny se skute$ností, že nabyvatel, jako orgán územní samosprávy,
je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p&sobnosti dle zákona $. 106/1999 Sb., o
svobodném p"ístupu k informacím, v platném zn#ní. Smluvní strany souhlasn# prohlašují, že
žádný údaj v této smlouv#, v$etn# jejích p"íloh, není ozna$ován za obchodní tajemství.
4. P"evodce bere na v#domí, že:
a) nabyvatel je oprávn#n, pokud postupuje dle zákona $. 106/1999 Sb., o svobodném p"ístupu
k informacím, v platném zn#ní, poskytovat veškeré informace o této smlouv# a o jiných
údajích týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv#
uvedeny (nap". o da%ových dokladech, p"edávacích protokolech, nabídkách $i jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouv# a to i pokud jsou získány od t"etích osob,
nepodléhají povinnosti ml$enlivosti nebo jinému postupu sm#"ujícímu k ochran# p"ed
zneužitím a zve"ejn#ním.
!l. IV.
Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel.
!l. V.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
2. Vlastnické právo k nemovitosti dle této smlouvy p"echází dnem právních ú$ink& vkladu práva
do katastru nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele p"echázejí veškerá práva a povinnosti
spojená s vlastnictvím a užíváním nemovitosti.
3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá
p"evodce.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech.
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5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli zm#ny a dopl%ky této smlouvy jsou možné pouze
v podob# oboustrann# uzav"ených $íslovaných dodatk& smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav"ely svobodn# a vážn#. Na d&kaz toho p"ipojují
své vlastnoru$ní podpisy.
7. Nedílnou sou$ástí této smlouvy je doložka ve smyslu § 23 zákona $. 129/2000 Sb. o krajích
(krajské z"ízení) ve zn#ní pozd#jších p"edpis&.
8. 'editel odboru Odlou$ené pracovišt# Louny prohlašuje, že tato smlouva odpovídá platnému
právnímu "ádu a obsahuje jen údaje, které jsou správné a prov#"ené, a dále že tato smlouva je
uzavírána jen na základ# doklad&, které byly shledány jako úplné a hodnov#rné a od&vod%ují
uzav"ení této smlouvy, jako nejvhodn#jšího naložení s majetkem státu
……………………………

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………….
JUDr. Helena Brožovská
"editelka Územního pracovišt#
Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne:

………………………………………
Jana Va&hová
hejtmanka Ústeckého kraje
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DOLOŽKA

ve smyslu ustanovení § 23 zákona $. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z"ízení),
ve zn#ní pozd#jších p"edpis&
(dále jen „zákon $. 129/2000 Sb.“)

Ústecký kraj, ve smyslu ustanovení § 23 zákona $. 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních úkon&
obsažených ve Smlouv# o bezúplatném p"evodu nemovitosti $. ULN/67/2010, kterou se p"evádí
Pozemek:
! pozemková parcela %íslo 778/1, vým#ra 7 499 m2, druh pozemku ostatní plocha, zp&sob
využití silnice, druh ochrany vnit"ní láze%ské území, ložiska slatin rašeliny, ochr. pásmo 1.
st.
zapsaný na listu vlastnictví $. 60000, pro kat. území B"vany, obec B"vany, v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním ú"adem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovišt#m Louny
byly ze strany nabyvatele spln#ny veškeré zákonem $. 129/2000 Sb., $i jinými obecn# závaznými
právními p"edpisy, stanovené podmínky ve form# p"edchozího zve"ejn#ní, schválení $i
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
P"edm#tná Smlouva o bezúplatném p"evodu nemovitostí byla schválena usnesením
……...............……. ze zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje dne ……………..........…

$.

V Ústí nad Labem dne:

…………………………………………….
Jana Va&hová
hejtmanka Ústeckého kraje
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