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 18. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 27. 10. 2010 od 10:10 hodin do 11:55 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/18Z/2010
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 18. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1.
2.
3.

Ing. Ivo Perna (KSČM) – předseda návrhové a volební komise
Ing. Petr Fiala (ODS)
Petr Husák (ČSSD)

(Hlasování: 43 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 2/18Z/2010
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III.volebního
období 2008 - 2012:
1.

Bronislava Špičáka (ODS)

2.

Josefa Macíka (ČSSD)

(Hlasování: 48 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/18Z/2010
Schválení programu
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program 18. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/18Z/2010
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 45/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 60/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 61/10Z/2009 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 62/12Z/2010 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 43/13Z/2010 C Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 45/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 46/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 47/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 48/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 50/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 55/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 65/13Z/2010 B Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 20/14Z/2010 B-02 Program prevence kriminality 2010 – vyhodnocení
neinvestičních projektů
14. Usnesení č. 38/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 44/14Z/2010 C Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 47/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 58/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 30/15Z/2010 C Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2010 – rozdělení dotací
19. Usnesení č. 35/15Z/2010 B Dotační program: „Specifická primární prevence v Ústeckém
kraji v roce 2010“ – schválení dotací
20. Usnesení č. 48/15Z/2010 C Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 57/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 11/16Z/2010 C Výzva společnosti ARMEX OIL, s.r.o. na zjednání nápravy
23. Usnesení č. 28/16Z/2010 B Dotační program: „Specifická primární prevence v Ústeckém
kraji v roce 2010“ – schválení dotací
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 44/8Z/2009 B Nakládání s majetkem na 31.01.2011
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/18Z/2010
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 2. 9. 2010 do 29. 9. 2010.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/18Z/2010
Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
přednesenou informaci k volbám do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev
obcí .
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/18Z/2010
Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. Zásady pro poskytování peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje
a komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje dle přílohy č. 1
tohoto usnesení,
2. poskytnutí odměn členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a komisí Rady
Ústeckého kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/18Z/2010
Schválení Dohody o spolupráci mezi Žilinským samosprávným krajem (Slovenská republika) a
Ústeckým krajem (Česká republika)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35, odst. 2, písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dohody o spolupráci mezi Žilinským samosprávným krajem
(Slovenská republika) a Ústeckým krajem (Česká republika), dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
(Hlasování: 48 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/18Z/2010
Schválení Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a čínským městem Hangzhou
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
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podle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem a čínským městem
Hangzhou, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
(Hlasování: 39 – 1 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/18Z/2010
Dary složkám Integrovaného záchranného systému a dary postiženým městům a obcím na
odstraňování následků povodní 2010 na území Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

vyhrazuje si
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodování o poskytnutí věcných darů v hodnotě do 100 000 Kč obcím Ústeckého kraje za
účelem odstranění následků povodní z přívalových dešťů v roce 2010,

(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

B)

rozhoduje
dle § 36 písm. b) a § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí věcných darů složkám Integrovaného záchranného
systému Ústeckého kraje, městům a obcím za účelem odstranění následků povodní
z přívalových dešťů 2010 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.

C)

ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zástupci ředitele Krajského
úřadu a bezpečnostnímu řediteli, předložit darovací smlouvy, jehož předmětem je darování
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, k podpisu hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 12. 2010

(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/18Z/2010
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem,
v souladu s čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů.

B) v o l í
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Daniela Bílková, nar. 13. 7. 1973, bytem Ústí nad Labem, Šumavská 2960/31,
Vlastimil Hek, nar. 13. 3. 1952, bytem Chomutov, Březenecká 4472,
Jiřina Ocztošová, nar. 29. 4. 1961, bytem Ústí nad Labem, Buzulucká 207,
Irena Procházková, nar. 21. 5. 1952, bytem Děčín 6, Jiřího z Poděbrad 1151/46,
Eva Říhová, nar. 15. 9. 1955, bytem Ústí nad Labem, Spartakiádní 266/14,
Dagmar Škvárová, nar. 20. 7. 1946, bytem Ústí nad Labem, Brandtova 3270/20,
Antonín Vrša, nar. 27. 11. 1952, bytem Česká Kamenice, Kamenická Nová Víska 10.
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C)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí
nad Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 10. 11. 2010

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/18Z/2010
Informace o přezkumu zákonnosti Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů
provedeného odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. předloženou informaci o přezkumu zákonnosti Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého
kraje a jeho výborů provedeného odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva
vnitra, včetně právního rozboru dle předloženého materiálu,
2. stanovisko legislativně-právního odboru dle předloženého materiálu,
3. stanovisko legislativně právního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje.
B) souhlasí
s návrhem odpovědi Ústeckého kraje k právnímu rozboru Jednacího řádu Zastupitelstva
Ústeckého kraje a jeho výborů dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/18Z/2010
Regulační poplatky - informace o probíhajícím správním řízení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o zastavení řízení o kompetenční žalobě ve věci regulačních poplatků, vedeném
Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 08/10.
(Hlasování: 43 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/18Z/2010
8. reprezentační ples Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
informaci o konání 8. reprezentačního plesu Ústeckého kraje dne 29. 1. 2011 ve
společenském domě Střelnice Děčín.
B) r o z h o d u j e
o poskytnutí daru finanční částky celkového výtěžku ze vstupného na 8. reprezentační ples
Ústeckého kraje Nadačnímu fondu Krajské zdravotní, a.s.
(Hlasování: 41 – 0 – 3)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 15/18Z/2010
Předběžné vyúčtování prvotních nákladů na povodně v Ústeckém kraji v r. 2010 – I. a II. část
a přerozdělení nepoužitých finančních prostředků
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předběžné vyúčtování 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 přidělených v I. etapě na základě Usnesení č. 17/16Z/2010
Zastupitelstva Ústeckého kraje a v II. etapě na základě Usnesení č. 7/17Z/2010
Zastupitelstva Ústeckého kraje podle 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

C)

Dotace v Kč

1

Dolní Habartice

31 000,00

2

Heřmanov

25 000,00

3

Hřensko

132 018,80

4

Huntířov

25 000,00

5

Růžová

30 000,00

6

Velký Šenov

25 000,00

Obce celkem

268 018,80

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 1. 11.
2010 a zajistit od obcí předložení předběžného vyúčtování dotace na prvotní náklady
a případné vrácení.
Termín: 15. 12. 2010

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/18Z/2010
Záměr uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
v souladu s § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o
záměru uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj ve výši 1 200 000 tis. Kč na
pokrytí potřeb souvisejících s odstraněním povodňových škod, havarijních stavů,
spolufinancováním Regionálních operačních programů a úhradou investičních výdajů
v období čerpání od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 a maximální splatností do 31. 12. 2023,
B) ukládá
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Ing. Pavlu Koudovi, zástupci a náměstkovi hejtmanky Ústeckého kraje, zajistit všechny kroky
k zadání otevřeného řízení na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby "Poskytnutí úvěru
pro Ústecký kraj" v souladu se zadáním dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 24. 11. 2010
(Hlasování: 32 – 0 – 12)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/18Z/2010
Fond hejtmanky Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009, a to
jeho část:
14. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 6 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306, příspěvková organizace
IČ: 71010777
Sídlo: Droužkovická 306, 431 41 Údlice
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce dětského sociálního a hygienického zařízení
B) rozhodlo
1. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Obec Údlice
IČ: 00262153
Sídlo: Náměstí 12, 431 41 Údlice
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce dětského sociálního a hygienického zařízení
2. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu hejtmanky ÚK
č. 2097/2009 na projekt s názvem „II. Krajské dožínkové slavnosti“ (příjemce: Městys
Peruc), kterým se stanoví závazný ukazatel, tj. podíl dotace na celkových nákladech
projektu, ve výši 66,25% a termín vyúčtování dotace do 30. 11. 2010.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/18Z/2010
Dotační program OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1 - předložení žádostí
do 2. etapy globálních grantů 2011 - 2014Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s obsahovým záměrem globálních grantů v oblastech podpory 1.1 Zkvalitnění počátečního
vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
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potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení realizovaných
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Ústeckém kraji dle
předloženého materiálu.

B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmanky Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k zajištění realizace části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2010
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/18Z/2010
Dotační program OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost 4. výzva - návrh poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených ve 4. výzvě
Globálního grantu v oblasti podpory 1.1 Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém
kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 5
tohoto usnesení,
2. O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených ve 4. výzvě
Globálního grantu v oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 6 tohoto usnesení,
3. O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených ve 4. výzvě
Globálního grantu v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmanky Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k zajištění realizace části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2010
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/18Z/2010
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
v návaznosti na usnesení č. 32/16Z/2006 s prodejem nemovitostí formou veřejné dražby dle
zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, společností
Krajská zdravotní, a. s., jako prodávajícím, a to:


budova: č.p. 1079, způsob využití: objekt k bydlení, na p.p.č. 3438,
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pozemek: p.p.č. 3438 o výměře 407 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,



budova: č.p. 3066, způsob využití: objekt občanské vybavenosti, na p.p.č. 3456/10,



pozemek: p.p.č. 3456/10 o výměře 1366 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,

vše obec Teplice, k. ú. Teplice, zapsané na LV č. 8116 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Krajskou zdravotní, a.s.
a


budova: č.p. 719, způsob využití: objekt občanské vybavenosti, na p.p.č. 1296/14,



pozemek: p.p.č. 1296/14 o výměře 2556 m2, druh pozemku: zastavěná plocha
a nádvoří,



pozemek: p.p.č. 1296/15 o výměře 7433 m2, druh pozemku: ostatní plocha,



pozemek: p.p.č. 1296/40 o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní plocha,



pozemek: p.p.č. 1296/106 o výměře 678 m2, druh pozemku: ostatní plocha,



pozemek: p.p.č. 1296/107 o výměře 594 m2, druh pozemku: ostatní plocha,



pozemek: p.p.č. 1296/16 o výměře 1209 m2, druh pozemku: ostatní plocha,

vše obec Ústí nad Labem, k. ú. Bukov, zapsané na LV č. 27 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Krajskou zdravotní, a.s.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/18Z/2010
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 17 (dále jen změna PRVKÚK)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 17, 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 Patokryje, Korozluky a
místní části Sedlec dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/18Z/2010
Návrh na snížení spoluúčasti příjemců podpory z Programu pro podporu obnovy krajiny a
biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
navrhovanou úpravu spoluúčasti v projektech z „Programu pro podporu obnovy krajiny a
biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2010“ u následujících žadatelů:
1. Městys Slavětín, Na Městečku 50, 439 09 Slavětín, IČ 00265497
Snížení vlastní spoluúčasti z původních 214 285,- Kč na 161 357 ,- Kč.
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2. Ekologické centrum Žatec, Hoštálkovo náměstí 140, 438 01 Žatec, IČ 22837205
Snížení vlastní spoluúčasti z původních 57 000,- Kč na 44 000 ,- Kč.
3. Město Loučná pod Klínovcem, Loučná 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem, projekt
„Obnova a zakládání větrolamů“
Snížení vlastní spoluúčasti z původních 116 000,- Kč na 87 000 ,- Kč.
4. Obec Malé Žernoseky, Zahradní 245, 410 02 Malé Žernoseky, IČ 00526045
Snížení vlastní spoluúčasti z původních 22 500,- Kč na 17 500 ,- Kč.
5. Obec Račiněves, Račiněves 1, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 00264261
Snížení vlastní spoluúčasti z původních 140 386,- Kč na 103 914 ,- Kč.
6. Obec Siřejovice, Siřejovice 76, 410 02 Lovosice, IČ 00264369
Snížení vlastní spoluúčasti z původních 415 106,- Kč na 312 575 ,- Kč.
7. Město Loučná pod Klínovcem, Loučná 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem, projekt
„Údržba druhově bohatých luk“
Snížení vlastní spoluúčasti z původních 102 900,- Kč na 76 300 ,- Kč.
U všech žadatelů zůstane zachován procentický podíl spoluúčasti Ústeckého kraje a
žadatele podle předloženého projektu, resp. žádosti.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/18Z/2010
Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery na projektu „Ultrajemné
částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji“ (přeshraniční spolupráce Cíl 3 / Ziel 3 na
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
spolupráci mezi lead partnerem Technische Univerität Dresden a projektovými partnery:
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Staatliche
Betriebsgesellschaft
für
Umwelt
und
Landwirtschaft,
Leibnitz-Institut
für
Troposphärenforschung e.V., Českým hydrometeorologickým ústavem, Ústeckým krajem a
Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem na projektu „Ultrajemné částice a zdraví
v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko,
B) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o spolupráci mezi projektovými partnery dle předloženého materiálu,
k projektu „Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji“ v rámci
Programu Cíl 3/Ziel 3.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/18Z/2010
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Návrh na poskytnutí dotací z Programu pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území
Ústeckého kraje v roce 2010 - změna usnesení č.17/14Z/2010 ze Zastupitelstva ÚK ze dne 5.5.
2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje
změnu usnesení č. 17/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010 bod 4., kterým bylo schváleno uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace v rámci „Programu pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity
na území Ústeckého kraje v roce 2010 “ pro:
4) Město Loučná pod Klínovcem, Loučná 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem,
Projekt I.
Výše dotace: 178 00,- Kč
takto:
4) Město Loučná pod Klínovcem, Loučná 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem,
Projekt I.
Výše dotace: 178 000,- Kč
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/18Z/2010
Dodatek č. 1 k smlouvě č. 402/2010 ze dne 4. 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. 402/2010 ze dne 4. 5. 2010 v rámci Programu podpory
regionální kulturní činnosti na rok 2010, dle přílohy č. 9 tohoto usnesení.
B) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít dodatek č. 1 k smlouvě č. 402/2010
ze dne 4. 5. 2010 v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010, dle
přílohy č. 9 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2010
Usnesení č. 26/18Z/2010
Dodatek č. 1 k smlouvě č. 406/2010 ze dne 9. 6. 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. 406/2010 ze dne 9. 6. 2010 v rámci Programu podpory
regionální kulturní činnosti na rok 2010, dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.
B) ukládá
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Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít dodatek č. 1 k smlouvě č. 406/2010
ze dne 9. 6. 2010 v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010, dle
přílohy č. 10 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2010

Usnesení č. 27/18Z/2010
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 723/KP/2010 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2010 uzavřené dne 21.5.2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
návrh dodatku dle přílohy č. 11 tohoto usnesení.
B) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č. 723/KP/2010.
Termín: 30. 11. 2010
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat
Hlasování
25/18Z/2010 - 27/18Z/2010

společné

pro

usnesení

č.

Usnesení č. 28/18Z/2010
Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 28 608,- Kč ONIV, 10 000,- Kč OON na rok 2010,
účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží a přehlídek, vyhlášených MŠMT
pro rok 2010, pro: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvkovou
organizaci, IČ: 70949565, sídlo: Teplická 344/38, 405 02 Děčín IV – Podmokly,
2. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 185 000,- Kč ONIV, 30 000,- Kč OON na rok
2010, účelově určené na zabezpečení krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených
MŠMT pro rok 2010, pro: Základní školu Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3,
příspěvkovou organizaci, IČ: 44553145, sídlo: Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/18Z/2010
Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, 2005, 2008 a
2010, tj. prodloužení termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a
závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
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- Územní plán obce Měděnec do 31. 12. 2012
- Územní plán obce Radonice do 31. 12. 2011
- Územní plán obce Lukov do 30. 6. 2012
- Územně plánovací dokumentace obce Blatno do 30.11.2011
- Územně plánovací dokumentace obce Nové Sedlo do 30. 11. 2011
- Územní plán obce Veltěže do 31.12. 2011
- Vypracování územního plánu Dlažkovice do 30. 6. 2012
- Územní plán Rokle do 30. 6. 2012
- Územně plánovací dokumentace Hřivice do 31. 12. 2011
- Změna územního plánu města Loučná pod Klínovcem do 31. 7. 2012
- Pořízení územně plánovací dokumentace obce Chbany do 30. 6. 2011
- Územní plán obce Klapý do 30. 6. 2012
- Územně plánovací dokumentace obce Dobříň do 31. 12. 2011
- Územně plánovací dokumentace Pětipsy do 30. 9. 2012
- Územní plán obce Smolnice do 30. 11. 2011
- Aktualizace a změna územního plánu obce Kostomlaty pod Milešovkou
do 31. 12. 2011
- Územní plán městyse Ročov do 31. 12. 2011
- Územní plán obce Martiněves (část Pohořice, Charvatce, Radešín) do 30. 6. 2011
- Územní plán obce Hřensko do 31. 12. 2012
- 1. změna územního plánu Hrobčice do 30. 11. 2012
- Vypracování územního plánu obce Chotiměř do 31. 12. 2011
- Veřejné osvětlení a místní rozhlas Úlovice do 30. 11. 2011
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/18Z/2010
Projednání žádosti o dotaci z Fondu obnovy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
neschvaluje
dotaci z FO MUDr. Václavu Trnkovi a Ing. Václavu Trnkovi na „Obnovu opěrné zdi“ (č.žád.
2/10-FO) ve výši 180.062,- Kč.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 31/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze
dne 5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) vodního díla „Rumburk – prodloužení vodovodu pro objekt záchranné
služby“. Jedná se o vodovodní řad HD PE 110mm v délce 38m v katastrálním území
Rumburk, p.p.č. 2777/5, 2795, 2881 a 2903/19 a podzemní hydrant DN 80 za kupní cenu
8.210,- Kč.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu majetkového odboru, předložit Kupní smlouvu na prodej
vodního díla „Rumburk – prodloužení vodovodu pro objekt záchranné služby“, o jejímž
uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance
Ústeckého kraje.
Termín: 12. 11. 2010

2.
Usnesení č. 32/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne
5.5.2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje firmě Power
International, a.s., IČ: 26704137, se sídlem Charkovská 24, 101 00 Praha 10 a to:
- pozemek: p.p.č. 4949/2 o výměře 1823 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaný na LV č. 3416 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu
1.879.200,-Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará 99, příspěvková organizace, se
sídlem Stará 3299/99, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 44555300.

B)

ukládá
uložit 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: 28. 2. 2011

3.
Usnesení č. 33/18Z/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 Štefanovi
Warenitsovi, bytem Travčice 147, Litoměřice 1, PSČ 412 01 a to:
pozemek: p.p.č. 1307/3 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
(oddělen z p.p.č. 1307/1 o výměře 12207 m2 geometrickým plánem pro rozdělení parcel č.
158-123/2006 ze dne 21. 8. 2006)
obec Hlinná, k.ú. Lbín, zapsané na LV č. 276 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.400,- Kč a
vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
B)

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

4.
Usnesení č. 34/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na st.p.č. 1/3
- pozemek: st.p.č. 1/3 o výměře 2 256 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 2/6 o výměře 19 057 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka (pozemek byl oddělen z
p.p.č. 2/1 o výměře 23 345 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 12568/2010 ze dne 4.8.2010)
- pozemek: p.p.č. 1 o výměře 557 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: vodní
nádrž umělá
obec Vrbičany, k.ú. Vrbičany u Lovosic, zapsaných na LV č. 174 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4852/262/04 ze dne
7.10.2004 a jeho Dodatku č. 1 ze dne 25.10.2010 soudního znalce Miluše Doležalové činí:
790 000,- Kč.
2. Nejnižší podání: 790 000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 100 000,- Kč
5. Povinnost vydražitele: po převodu vlastnických práv uzavřít ve prospěch oprávněného
Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
70892156 smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti, a to: pozemek p.p.č. 2/6 o
výměře 19 057 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha,
způsob ochrany: nemovitá kulturní památka (pozemek byl oddělen z p.p.č. 2/1 o výměře
23 345 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 125-68/2010 ze dne 4.8.2010),
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obec Vrbičany, k.ú. Vrbičany u Lovosic, zapsané na LV č. 174 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
Obsahem je povinnost budoucího vlastníka (vydražitele) pozemku p.č. 2/6 v k.ú.
Vrbičany u Lovosic strpět zřízení a provozování kanalizační přípojky, jakož i neomezený
vjezd a vstup oprávněného na předmětný pozemek za účelem provozu, údržby a oprav
kanalizační přípojky v rozsahu stanoveném geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
a vymezení rozsahu věcného břemene č. 125-68/2010 ze dne 4.8.2010 pod písmenem „A“
a dále strpět zřízení a provozování vodovodních přípojek a plynové přípojky, jakož i
neomezený vjezd a vstup oprávněného na předmětný pozemek za účelem provozu, údržby
a oprav vodovodních přípojek a plynové přípojky, dále strpět neomezený přístup
oprávněného ke studni umístěné na pozemku 2/6 v k.ú. Vrbičany u Lovosic, a to v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného
břemene č. 125-68/2010 ze dne 4.8.2010 pod písmenem „B“.
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná
škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, se sídlem Osvoboditelů 2,
410 34 Lovosice, IČ: 00082571.
5.
Usnesení č. 35/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Strupčice, se
sídlem Strupčice 51, PSČ 431 14, IČ: 00262145, a to
- pozemek: p.p.č. 819/2 o výměře 163 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělen z p.p.č. 819 o výměře 13493 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 432-90/2008 ze dne 20. 4. 2010)
obec Strupčice, k.ú. Strupčice, zapsané na LV č. 305 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Chomutov, 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

6.
Usnesení č. 36/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Blažim, sídlem
Blažim 107, PSČ 439 42, IČ: 00556246, a to
- pozemek: p.p.č. 868/17 o výměře 1781 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Blažim, k.ú. Blažim, zapsané na LV č. 68 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

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

7.
Usnesení č. 37/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Doksany, se
sídlem Doksany 108, PSČ 411 82, IČ: 00263524, a to
- pozemek: p.p.č. 923/4 o výměře 346 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 923/5 o výměře 323 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
(oba odděleny z p.p.č. 923/1 o výměře 23607 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 206-56/2010 ze dne 25. 2. 2010)
obec Doksany, k.ú. Doksany, zapsané na LV č. 227 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

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

8.
Usnesení č. 38/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Žatec, se
sídlem: nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 00265781, a to:
- pozemek: p. č. 392/1 „díl c“ o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek přisloučen do p.p.č. 365/2 o výměře 10732 m2 dle
geometrického plánu č. 151-045/2009 ze dne 10. 9. 2009),
obec Žatec, k. ú. Radíčeves, zapsané na LV č. 68 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem Ruská 260, Dubí u Teplic, PSČ: 417 03, IČ:00080837,
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 1 tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2011

9.
Usnesení č. 39/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městem Louny,
se sídlem Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, IČ: 265209, na budoucí darování (převod)
nemovitostí, a to:
- část tělesa komunikace č. II/246 v úseku od okružní křižovatky se silnicí I/28 po
budoucí okružní křižovatku se silnicí II/229 od km 0,000 do km 2,382 provozního
staničení v délce 2,382 km na pozemku p. č. 5087/1 v k. ú. Louny,
- most ev.č. 246–001, součást vyřazovaného úseku komunikace č. II/246, podchod u
autobusového nádraží,
- pozemek: p. č. 5087/1 o výměře 14515 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- část tělesa komunikace č. III/25013 v úseku od křižovatky s ul. K Velodromu až po
křižovatku se silnicí II/246 včetně dvou větví v křižovatce ul. Suzdalské náměstí od km
7,676 do km 8,334 provozního staničení v délce 0,658 km na pozemku p. č. 5087/18 v k.
ú. Louny,
- most ev.č. 25013–004, součást vyřazovaného úseku komunikace č. III/25013, most přes
řeku Ohři,
- pozemek: p. č. 5087/18 o výměře 5469 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: část p. p. č. 5085 o výměře cca 2615 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: část p. p. č. 4931/2 o výměře cca 6220 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Louny, k. ú. Louny, pozemky zapsané na LV č. 2798 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny 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. 3. 2011

10.
Usnesení č. 40/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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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:
- pozemek: p. p. č. 863/9 o výměře 12270 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulačních plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Horní Oldřichov, zapsané na LV č. 585 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

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

11.
Usnesení č. 41/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Libkovice pod
Řípem, se sídlem Libkovice pod Řípem č.p. 181, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00263915,
a to:
- pozemek: p.p.č. 932/2 o výměře 398 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený z pozemku p.č. 932 geometrickým plánem č. 290-526/2010 ze dne
24.3.2010)
obec Libkovice pod Řípem, k. ú. Libkovice pod Řípem, zapsané na LV č. 739 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a
vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ:
00080837.

B)

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

12.
Usnesení č. 42/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Braňany, se
sídlem Braňany č.p. 76, 435 22 Braňany, IČ: 265845, a to:
- pozemek: p.p.č. 706 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
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obec Braňany, k. ú. Braňany, zapsané na LV č. 376 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) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

13.
Usnesení č. 43/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Budyně nad
Ohří, se sídlem Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří, IČ: 00263427, a to:
- pozemek: p.p.č. 1540/1 o výměře 508 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 1540/2 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 1540/3 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 1541/1 o výměře 495 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 1469/6 o výměře 967 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 1469/7 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
(odděleny z pozemku p.č. 1469/1 o výměře 22980 m2 geometrickým plánem č. 492-13/2010
ze dne 5.3.2010)
obec Budyně nad Ohří, k. ú. Budyně nad Ohří, zapsaných na LV č. 723 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí
uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 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

14.
Usnesení č. 44/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Budyně nad
Ohří, se sídlem Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří, IČ: 00263427, a to:
- pozemek: p.p.č. 1427/7 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 1427/12 o výměře 973 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 1427/11 o výměře 874 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z pozemku p.č. 1427 geometrickým plánem č. 472-1/2009 ze dne 23.2.2009)
obec Budyně nad Ohří, k. ú. Budyně nad Ohří, zapsaných na LV č. 1063 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí
uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 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

15.
Usnesení č. 45/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.p.č. 1530/10 o výměře 7763 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 1530/10 vznikl sloučením p.p.č. 1530/10 a části p.p.č. 637/31 díl s,
dle geometrického plánu pro oddělení pozemku č. 240-107/2009 ze dne 30.12.2009)
- pozemek: p.p.č. 1533/4 o výměře 762 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 1533/4 vznikl oddělením z p.p.č. 485/1 dle geometrického plánu pro
oddělení pozemku č. 240-107/2009 ze dne 30.12.2009
- pozemek: p.p.č. 445/25 o výměře 5849 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 445/25 vznikl sloučením části p.p.č. 445/25 díl j, části p.p.č. 445/29
díl l, části p.p.č. 445/33 díl n, části p.p.č. 445/37 díl p, části p.p.č. 460/8 díl h, dle
geometrického plánu pro oddělení pozemku č. 240-107/2009 ze dne 30.12.2009)
- pozemek: p.p.č. 637/28 o výměře 2343 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 637/28 vznikl sloučením p.p.č. 637/28 a p.p.č. 637/33 dle
geometrického plánu pro oddělení pozemku č. 240-107/2009 ze dne 30.12.2009)
- pozemek: p.p.č. 637/31 o výměře 1313 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (způsob využití pozemku je změněn z „jiná plocha“ na „zeleň“ dle geometrického
plánu pro oddělení pozemku č. 240-107/2009 ze dne 30.12.2009)
- pozemek: p.p.č. 680/63 o výměře 3635 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 460/8 o výměře 167 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek p.č. 460/8 byl oddělen z p.p.č. 460/8, způsob využití pozemku je změněn z
„orná půda“ na „zeleň“ dle geometrického plánu pro oddělení pozemku č. 240-107/2009 ze
dne 30.12.2009)
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- pozemek: p.p.č. 445/24 o výměře 3811 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek p.č. 445/24 vznikl sloučením p.p.č. 445/24, části p.p.č. 445/25 díl i, p.p.č.
445/28, části p.p.č. 445/29 díl k, p.p.č. 445/32, části p.p.č. 445/33 díl m, p.p.č. 445/36 a
části p.p.č. 445/37 díl o, dle geometrického plánu pro oddělení pozemku č. 240-107/2009
ze dne 30.12.2009)
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsaných na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
- pozemek: p.p.č. 1092/6 o výměře 372 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 1533/3 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 1533/3 vznikl oddělením z p.p.č. 1120/5 dle geometrického plánu
pro oddělení pozemku č. 240-107/2009 ze dne 30.12.2009)
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsaných na LV č. 117 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
- pozemek: p.p.č. 893/1 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek p.č. 893/1 vznikl oddělením z p.p.č. 538/15 dle geometrického plánu pro
oddělení pozemku č. 128-106/2009 ze dne 30.12.2009)
- pozemek: p.p.č. 893/2 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
(pozemek p.č. 893/2 vznikl oddělením z p.p.č. 610/3 dle geometrického plánu pro oddělení
pozemku č. 128-106/2009 ze dne 30.12.2009)
- pozemek: p.p.č. 893/3 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek p.č. 893/3 vznikl oddělením z p.p.č. 538/14 dle geometrického plánu pro
oddělení pozemku č. 128-106/2009 ze dne 30.12.2009)
- pozemek: p.p.č. 893/4 o výměře 97 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek p.č. 893/4 vznikl oddělením z p.p.č. 538/14 dle geometrického plánu pro
oddělení pozemku č. 128-106/2009 ze dne 30.12.2009)
- pozemek: p.p.č. 893/5 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
(pozemek p.č. 893/5 vznikl oddělením z p.p.č. 609/8 dle geometrického plánu pro oddělení
pozemku č. 128-106/2009 ze dne 30.12.2009)
- pozemek: p.p.č. 893/6 o výměře 572 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek p.č. 893/6 vznikl oddělením z p.p.č. 537/7 dle geometrického plánu pro
oddělení pozemku č. 128-106/2009 ze dne 30.12.2009)
- pozemek: p.p.č. 538/16 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek p.č. 538/16 vznikl oddělením z p.p.č. 538/16 dle geometrického plánu pro
oddělení pozemku č. 128-106/2009 ze dne 30.12.2009)
obec Bitozeves, k.ú. Tatinná, zapsaných na LV č. 31 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
- pozemek: p.p.č. 609/3 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
(pozemek p.č. 609/3 vznikl oddělením z p.p.č. 609/3 dle geometrického plánu pro oddělení
pozemku č. 128-106/2009 ze dne 30.12.2009)
obec Bitozeves, k.ú. Tatinná, zapsaných na LV č. 33 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
- pozemek: p.p.č. 1180/2 o výměře 1576 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek p.č. 1180/2 vznikl sloučením části p.p.č. 603/4 díl v, části p.p.č. 604/4 díl
t, části p.p.č. 644/44 díl x, části p.p.č. 644/46 díl r, části p.p.č. 644/47 díl n, části p.p.č.
644/49 díl d, části p.p.č. 644/50 díl h, části p.p.č. 645/5 díl p, části p.p.č. 650/5 díl l, části
p.p.č. 652/5 díl j, části p.p.č. 670/5 díl f, části p.p.č. 697/5 díl b, dle geometrického plánu
pro oddělení pozemku č. 167-105/2009 ze dne 30.12.2009)
- pozemek: p.p.č. 1180/4 o výměře 926 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek p.č. 1180/4 vznikl sloučením části p.p.č. 491/6 díl j1, části p.p.č. 491/7 díl
h1, části p.p.č. 491/20 díl r1, části p.p.č. 491/21 díl p1, části p.p.č. 491/22 díl n1, části
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p.p.č. 491/23 díl l1, části p.p.č. 594/3 díl b1, části p.p.č. 594/4 díl z, části p.p.č. 848/1 díl f1
(LV 33), dle geometrického plánu pro oddělení pozemku č. 167-105/2009 ze dne
30.12.2009)
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsaných na LV č. 115 a LV 33 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
- pozemek: p.p.č. 459/6 o výměře 171 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek p.č. 459/6 vznikl oddělením z p.p.č. 293/38 dle geometrického plánu pro
oddělení pozemku č. 140-104/2009 ze dne 30.12.2009)
obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsaných na LV č. 111 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 0080837.
B)

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

16.
Usnesení č. 46/18Z/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. 651/1 o výměře 3209 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Labská Stráň, k.ú. Labská Stráň, zapsaný 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. 778 o výměře 21563 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Huntířov, k.ú. Stará Oleška, zapsaný 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 nemovitosti č. 38/10/UDC/BP a doložky
dle přílohy č. 12 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. 651/1 o výměře 3209 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Labská Stráň, k.ú. Labská Stráň, zapsaný 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. 40/10/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. 778 o výměře 21563 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Huntířov, k.ú. Stará Oleška, zapsaný 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: 31. 12. 2010
17.
Usnesení č. 47/18Z/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. 587/7 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Peruc, k.ú. Peruc, 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/68/2010 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. 587/7 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Peruc, k.ú. Peruc, 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.
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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

18.
Usnesení č. 48/18Z/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. 1382/3 o výměře 3419 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1382/5 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1382/6 o výměře 193 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Libořice, k.ú. Libořice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec 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. 064/2010 a doložky dle
přílohy č. 15 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. 1382/3 o výměře 3419 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1382/5 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1382/6 o výměře 193 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Libořice, k.ú. Libořice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec 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
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19.
Usnesení č. 49/18Z/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. 694/1 o výměře 12819 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 694/23 o výměře 4450 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Křesín, k.ú. Levousy, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 1821/2010 a doložky dle
přílohy č. 16 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. 694/1 o výměře 12819 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 694/23 o výměře 4450 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Křesín, k.ú. Levousy, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010
20.
Usnesení č. 50/18Z/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:
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- pozemek: p.p.č. 3572/1 o výměře 2899 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 106/10/4120 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. 3572/1 o výměře 2899 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

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

21.
Usnesení č. 51/18Z/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. 425/2 o výměře 1092 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Výškov, k.ú. Počerady, 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/75/2010 a doložky dle
přílohy č. 18 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. 425/2 o výměře 1092 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Výškov, k.ú. Počerady, 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

22.
Usnesení č. 52/18Z/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. 444/1 o výměře 4961 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 450/2 o výměře 2004 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velemín, k.ú. Boreč u Lovosic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 3108/2010 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. 444/1 o výměře 4961 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 450/2 o výměře 2004 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velemín, k.ú. Boreč u Lovosic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

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

23.
Usnesení č. 53/18Z/2010
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.p.č. 1179/5 o výměře 1649 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 1179/1 o výměře 7832 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 948,338-61/2010 ze dne 26. 5. 2010)
obec Česká Kamenice, k.ú. Horní Kamenice zapsané na LV č. 1346 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Děčín pro ČR, ŘSD ČR, 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, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2011

24.
Usnesení č. 54/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního města
Teplice, se sídlem Teplice 1, Náměstí Svobody 2/2, PSČ: 415 01, IČ: 00266621, a to:
- pozemek: p.p.č. 1073/5 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p. č. 1074 výměře 3709 m2 geometrickým plánem č. 957251/2006 ze dne 13. 3. 2009)
obec Teplice, k.ú. Sobědruhy, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro statutární město Teplice a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Dubí, Ruská 260, PSČ 417 03, IČ: 00080837.

B)

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

25.
Usnesení č. 55/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od občanského sdružení
Česká společnost elektroniků, o. s., se sídlem: U Pergamenky 3, Holešovice, 17000 Praha 7,
IČ: 00536636, a to:
- pozemek: p. p. č. 40 „díl a“ o výměře 4 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
(oddělený z p. p. č. 42 o výměře 158 m2, dle geometrického plánu č. 2083-106/2010 ze dne
25. 5. 2010),
- pozemek: p. p. č. 40 „díl b+c“ o výměře 5 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
(oddělený z p. p. č. 43 o výměře 1508 m2, dle geometrického plánu č. 2083-106/2010 ze dne
25. 5. 2010),
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsaných na LV č. 4186 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro občanské sdružení Česká společnost elektroniků, o. s. a
předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Evropská obchodní
akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, IČ: 47274611.
B)

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

26.
Usnesení č. 56/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
rozhodnout o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.p.č. 1534/2 o výměře 12494 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 1534/2 vznikl sloučením p.p.č. 445/47 o výměře 11795 m2 a p.p.č.
445/48 díl q o výměře 699 m2 dle geometrického plánu č. 240-107/2009 ze dne 30.12.
2009)
- pozemek: p.p.č. 445/48 o výměře 17421 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek p.č.
448/48 vznikl oddělením z p.p.č. 445/48 o výměře 18119 m2 dle geometrického plánu č.
240-107/2009 ze dne 30.12. 2009)
- pozemek: p.p.č. 1530/2 o výměře 7928 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsaných na LV č. 225 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
- pozemek: p.p.č. 538/12 o výměře 471 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 538/12 vznikl sloučením p.p.č. 538/12 díl e o výměře 307 m2 a p.p.č.
538/13 díl c o výměře 163 m2 dle geometrického plánu č. 128-106/2009 ze dne
30.12.2009)
obec Bitozeves, k.ú. Tatinná, zapsaných na LV č. 82 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
- pozemek: p.p.č. 644/24 o výměře 316 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek p.č. 644/24 vznikl sloučením p.p.č. 644/24 díl d1 o celkové výměře 270
m2 a p.p.č. 594/6 díl l2 o celkové výměře 46 m2 dle geometrického plánu č. 167-105/2009
ze dne 30.12.2009)
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- pozemek: p.p.č. 644/45 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsaných na LV č. 111 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
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, IČ: 80837.
B)

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

27.
Usnesení č. 57/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 463/9 o výměře 9815 m2 (oddělený z p. p. č. 463/1 o výměře 96745 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 604-024/2010 ze dne 19. 3. 2010), druh
pozemku: ovocný sad, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsaný na LV č. 777 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti
z hospodaření příspěvkové organizace Školní statek, Děčín - Libverda, Benešovská 76,
příspěvková organizace, IČ: 00081663
za
nemovitost z vlastnictví Josefa Dvořáka, bytem: Děčín XXVII-Březiny 131, 405 02 Děčín 2,
a to:
- pozemek: p. p. č. 491/4 o výměře 5556 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsaný na LV č. 94 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Josefa Dvořáka a předání uvedené nemovitosti
k hospodaření příspěvkové organizaci Školní statek, Děčín - Libverda, Benešovská 76,
příspěvková organizace, IČ: 00081663,
s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí, tj. 54.943,- Kč, bude Ústeckému kraji
Josefem Dvořákem 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. 5. 2011

28.
Usnesení č. 58/18Z/2010
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Dagmary Čížkové, bytem:
Jeremenkova 885/127, 140 00 Praha 4 a to:
- pozemek: p. p. č. 2628/5 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (p.p.č 2628/5 vznikl rozdělením p. p. č. 1203/1 o výměře 281 m2, dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 470-83/2009 ze dne 26.3.2010),
- pozemek: p. p. č. 2628/10 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (p.p.č 2628/10 vznikl rozdělením p. p. č. 1206/1 o výměře 601 m2, dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 470-83/2009 ze dne 26.3.2010),
obec Valkeřice, k.ú. Valkeřice, zapsaný na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Dagmaru Čížkovou za kupní cenu 3.550,- 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, příspěvková organizace, IČO: 80837.

B)

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

29.
Usnesení č. 59/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Heleny Kosíkové, bytem:
Družstevní 408/23, 400 07 Ústí nad Labem a to:
- pozemek: p. p. č. 2628/9 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (p.p.č 2628/9 vznikl rozdělením st. p. č. 185 o výměře 482 m2, dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 470-83/2009 ze dne 26.3.2010),
obec Valkeřice, k.ú. Valkeřice, zapsaný na LV č. 172 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Helenu Kosíkovou za kupní cenu 2.200,- 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, příspěvková organizace, IČO: 80837.
B) u k l á d á
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2011
30.
Usnesení č. 60/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
32

A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
zastoupené vrchním předsedou Správy dopravní cesty Ústí nad Labem IČ: 70994234, a to:
- pozemek: p. p. č. 205/2 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (p.p.č 205/2 vznikl rozdělením p.p.č. 205 o výměře 41596 m2 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemků č. 349-7/2007 ze dne 25.1.2007),
obec Velké Březno, k.ú. Valtířov nad Labem, zapsané na LV č. 266 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 5.000,-- Kč a
předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČO: 00080837

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

31.
Usnesení č. 61/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Blažim, se sídlem
Blažim 107, 439 42, IČ: 00556246, a to:
- pozemek: p.p.č. 885/3 o výměře 858 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 885/4 o výměře 1291 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blažim, k.ú. Blažim, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Žatec, pro obec Blažim, za kupní cenu 85.960,--Kč (2149 m2 – 40,-Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

32.
Usnesení č. 62/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Štefana Warenitse, bytem
Travčice 147, Litoměřice 1, PSČ 412 01, a to:
- pozemek: p.p.č. 53/2 o výměře 17 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (oddělen z p.p.č. 53 o výměře 234 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení parcel č. 158-123/2006 ze dne 21. 8. 2006)
- pozemek: p.p.č. 55/4 o výměře 68 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (oddělen z p.p.č. 55/1 o výměře 942 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení parcel č. 158-123/2006 ze dne 21. 8. 2006)
- pozemek: p.p.č. 1087/2 o výměře 44 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond (oddělen z p.p.č. 1087 o výměře 141 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení parcel č. 158-123/2006 ze dne 21. 8. 2006)
- pozemek: p.p.č. 1342 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen ze st.p.č. 36 o výměře 216 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení parcel č. 158-123/2006 ze dne 21. 8. 2006)
v obci Hlinná, k.ú. Lbín zapsané na LV č. 279 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Štefana Warenitse, za kupní cenu 6.400,--Kč (160 m2
– 40,--Kč/m2) a náklady na vyhotovení GP ve výši 5.355,--Kč a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2010

33.
Usnesení č. 63/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Miloslavy Jarchovské,
bytem Bezručova 54, Horní Kamenice, PSČ 407 21, a to:
- pozemek: p.p.č. 311/2 o výměře 20 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, zemědělský půdní fond (oddělen z p.p.č. 311 o výměře 126 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 948,338-61/2010 ze dne 26. 5. 2010)
v obci Česká Kamenice, k.ú. Horní Kamenice zapsané na LV č. 24 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Děčín pro Miloslavu Jarchovskou, za kupní cenu 1.000,-Kč (20 m2 – 50,--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. 3. 2011

34.
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Usnesení č. 64/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Česká Kamenice, se
sídlem Náměstí Míru 219, 407 21, IČ: 00261220, a to:
- pozemek: p.p.č. 1293 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen ze st.p.č. 27 o výměře 67 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 948,338-61/2010 ze dne 26. 5. 2010)
obec Česká Kamenice, k.ú. Horní Kamenice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, pro město Česká Kamenice,
- pozemek: p.p.č. 1749/2 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 770 o výměře 115 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 256-60/2010 ze dne 7. 6. 2010)
obec Česká Kamenice, k.ú. Líska, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, pro město Česká Kamenice,
- pozemek: p.p.č. 1841/2 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 1841 o výměře 67 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 257-59/2010 ze dne 14. 6. 2010)
obec Česká Kamenice, k.ú. Líska, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Děčín, pro město Česká Kamenice, za kupní cenu 2.950,--Kč
(59 m2 – 50,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

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

35.
Usnesení č. 65/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Dolní Podluží, se
sídlem Dolní Podluží 6, 407 55, IČ: 00261271, a to:
- pozemek: část p.p.č. 2380/1 díl „a“ o výměře 462 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 2380/1 o výměře 503 m2 a přisloučen
do p.p.č. 2107/1 o výměře 3797 m2 geometrickým plánem pro změnu hranice pozemku č.
1673-56/2010 ze dne 28. 6. 2010)
obec Dolní Podluží, k.ú. Dolní Podluží, zapsané na LV č. 439 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Rumburk, pro obec Dolní Podluží, za kupní cenu
18.480,--Kč (462 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
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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. 3. 2011
36.
Usnesení č. 66/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Rybniště, se sídlem
Rybniště 33, 407 51, IČ: 00524212, a to:
- pozemek: p.p.č. 191/2 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 191 o výměře 1530 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 169-62/2010 ze dne 17. 5. 2010)
obec Rybniště, k.ú. Nová Chřibská, zapsané na LV č. 357 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Rumburk, pro obec Rybniště, za kupní cenu 1.350,--Kč (27 m2
– 50,--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. 1. 2011

37.
Usnesení č. 67/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, právo
hospodařit s majetkem státu Palivový kombinát Ústí, s.p., se sídlem Ústí nad Labem, PSČ
400 76, IČ: 00007536, a to:
- pozemek: p.p.č. 4697/3 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 4697/4 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I zapsané na LV č. 19 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrální pracoviště Chomutov, za kupní cenu 32.600,--Kč a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 3. 2011
38.
Usnesení č. 68/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Vlasty Krejcarové, bytem
Hoštická 13, Klíčany, Vodochody, PSČ 250 69, a to:
- pozemek: p.p.č. 593/2 o výměře 466 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
v obci Otvice, k.ú. Otvice zapsané na LV č. 693 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Chomutov pro Vlastu Krejcarovou, za kupní cenu 35.000,--Kč a
předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 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. 3. 2011

39.
Usnesení č. 69/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti J K V – CV,
s.r.o. – podíl (1/2), se sídlem Dukelská 5417, Chomutov, 430 01, IČ: 25033085 a Evy
Musilové – podíl (1/2), bytem Kostnická 2696/84, Chomutov, PSČ 430 03, a to:
- pozemek: p.p.č. 2012/7 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
- pozemek: p.p.č. 6200/1 o výměře 332 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 9590 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov, za kupní cenu 87.250,--Kč a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 00080837.

B)

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

40.
Usnesení č. 70/18Z/2010
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, právo
hospodařit s majetkem státu: Lesy ČR, s.p. IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, PSČ 501 68, a to:
- pozemek: p.p.č. 5102 díl „d“ o výměře 48 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob
ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa (pozemek byl oddělen geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č.1173-69/2008 ze dne 10.9.2008 a přisloučen do pozemku
p.č. 5050/1 o výměře 5519 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice)
obec Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín, zapsaný na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most za kupní cenu 13.500,- 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. 9. 2011

41.
Usnesení č. 71/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jaroslavy Pulpánové,
bytem Jakuby 108, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 775/2 o výměře 32 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 775 o
výměře 1479 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 315-135/2010 ze dne
26. 7. 2010)
obec Děčín, k. ú. Nebočady, zapsané na LV č. 103 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Jaroslavu Pulpánovou za kupní cenu 8.000,-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

42.
Usnesení č. 72/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ilony Bartoňové, bytem
Litoměřická 121/76, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 122/4 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen
z p. p. č. 122/1 o výměře 19 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 713152/2010 ze dne 6. 8. 2010)
pozemek: p. p. č. 126/2 o výměře 2 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 126 o
výměře 94 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 713-152/2010 ze dne 6. 8.
2010)
obec Děčín, k. ú. Děčín - Staré Město, zapsaných na LV č. 128 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ilonu Bartoňovou za kupní cenu 1.200,-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

43.
Usnesení č. 73/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jitky Čapková, bytem
Husinecká 557/2, 130 00 Praha 3, Žižkov a Václava Kejly, bytem Šikmá 105, 405 02 Děčín
2, a to:
- pozemek: p. p. č. 822/15 o výměře 1368 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 822/3 o
výměře 39990 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 451-152/2010 ze dne
6. 8. 2010)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsané na LV č. 94 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Jitku Čapkovou (podíl ½) a Václava Kejlu (podíl ½) za
kupní cenu 684.000,-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

44.
Usnesení č. 74/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Severočeská
vodárenská společnost a.s., se sídlem: Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, a to:
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pozemek: p. p. č. 11/1 o výměře 1000 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 11/2 o výměře 913 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 11/3 o výměře 83 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 12/2 o výměře 2624 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 6/14 o výměře 542 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 6/15 o výměře 273 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemky byly odděleny z p. p. č. 6/2 o
výměře 15127 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 721-1/2010 ze dne 20.
5. 2010)
- pozemek: p. p. č. 6/12 o výměře 258 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 6/3 o výměře 2222 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 721-1/2010
ze dne 20. 5. 2010)
- pozemek: p. p. č. 6/11 o výměře 18 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 6/4 o
výměře 688 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 721-1/2010 ze dne 20. 5.
2010)
- pozemek: p. p. č. 7/3 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 7/2 o výměře 272 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 721-1/2010 ze
dne 20. 5. 2010)
- pozemek: p. p. č. 10/5 o výměře 53 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 10/6 o výměře 681 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemky byly odděleny z p. p. č. 10/1
o výměře 12679 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 721-1/2010 ze dne
20. 5. 2010)
- pozemek: p. p. č. 13/5 o výměře 206 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, (pozemek vznikl
sloučením dílu „a“ z p. p. č. 7/2 a dílu „b“, z p.p.č 13/3 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 721-1/2010 ze dne 20. 5. 2010)
- pozemek: p. p. č. 14/6 o výměře 111 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p.
č. 14/4 o výměře 1689 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 721-1/2010 ze
dne 20. 5. 2010)
obec Děčín, k. ú. Boletice nad Labem, zapsaných na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro společnost Severočeská vodárenská společnost
a.s., za kupní cenu 6.795,-Kč (6795 m2).
-

B)

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

45.
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Usnesení č. 75/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti CHEMOTEX
Děčín a.s., se sídlem: Tovární 63, Děčín XXXII – Boletice n. L., PSČ 407 11, IČ: 62240471,
a to:
- pozemek: p. p. č. 12/1 o výměře 5937 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 13/6 o výměře 90 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 13/1 o výměře 1158 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 723135/2010 ze dne 26. 7. 2010)
- pozemek: p. p. č. 13/7 o výměře 398 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, (pozemek vznikl
sloučením dílu „g“ z p. p. č. 13/1, dílu „f“, z p.p.č 21/8, dílu „e“ z p.p.č. 22/1, dál „d“
z p.p.č. 23/1 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 723-135/2010 ze dne 26.
7. 2010)
- pozemek: p. p. č. 14/7 o výměře 90 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p.
č. 14/1 o výměře 3573 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 723-135/2010
ze dne 26. 7. 2010)
- pozemek: p. p. č. 23/4 o výměře 145 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek vznikl sloučením
dílu „c“ z p. p. č. 22/1 a dílu „b“, z p.p.č 23/1 dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 723-135/2010 ze dne 26. 7. 2010)
- pozemek: p. p. č. 24/1 o výměře 1643 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek vznikl sloučením
dílu „a“ z p. p. č. 23/1 a celé p.p.č 24/1 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
723-135/2010 ze dne 26. 7. 2010)
- pozemek: p. p. č. 31/3 o výměře 83 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p.
č. 31/2 o výměře 311 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 724-135/2010
ze dne 26. 7. 2010)
obec Děčín, k. ú. Boletice nad Labem, zapsaných na LV č. 62 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro společnost CHEMOTEX Děčín a.s., za kupní
cenu 1.147.160,- Kč (8.386 m2).

B)

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

46.
Usnesení č. 76/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a Českými
loděnicemi a.s., se sídlem Vítězství 56, 407 11 Děčín, IČ: 00152226 na budoucí nákup
(nabytí) nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 3192/8 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Ústí nad Labem, k. ú. Střekov, zapsané na LV č. 362 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem ve prospěch Českých loděnic a.s. za kupní cenu
50,- Kč/m2.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2011

47.
Usnesení č. 77/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 62/12Z/2006 ze dne 21. 6. 2006.

48.
Usnesení č. 78/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se změnou katastrální hranice pozemků (zrušení spůlné hranice) v k. ú. Nové Hraběcí a
v k. ú. Šluknov ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 3305/2 o výměře 294 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Šluknov, k. ú. Nové Hraběcí, zapsaný na LV č. 1513 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj s právem hospodařit pro příspěvkovou
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
se slučuje do pozemku
- pozemek: p. p. č. 2720 o výměře 294 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaný na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj s právem hospodařit pro příspěvkovou
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837

B)

bere na vědomí
stav pozemků po změně katastrální hranice (zrušení spůlné hranice) v k. ú. Nové
Hraběcí a v k. ú. Šluknov, a to:
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původně
- pozemek: p. p. č. 3305/2 o výměře 294 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Šluknov, k. ú. Nové Hraběcí, zapsaný na LV č. 1513 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj s právem hospodařit pro příspěvkovou
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
- pozemek: p. p. č. 2720 o výměře 294 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaný na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj s právem hospodařit pro příspěvkovou
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
nově
- pozemek: p. p. č. 2720 o výměře 588 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaný na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj s právem hospodařit pro příspěvkovou
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit souhlas se změnou katastrální
hranice (zrušení spůlné hranice) uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové,
hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2011

49.
Usnesení č. 79/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 70/16Z/2010 bod A) ze dne 1.
9. 2010, a to takto:
- pozemek: p. p. č. 3606/12
se ruší a nahrazuje se
- pozemek: p. p. č. 3605/12
50.
Usnesení č. 80/18Z/2010
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
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usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 46/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009 bod B) a bod C) a
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/8Z/2009 ze dne 21. 10. 2009
B)

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

C)

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 a movitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje
společnosti TOSTARDEN a.s., se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ: 110 00,
IČ: 28256719, a to:
I. nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje:
- budova: část obce: Černčice, č.p. 431, způsob využití: občanská vybavenost,
umístěna na st.p.č. 609
- budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost,
umístěna na st.p.č. 610
- budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost,
umístěna na st.p.č. 611
- budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na
st.p.č. 612
- budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na
st.p.č. 613
- budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost,
umístěna na st.p.č. 614
- budova: část obce: Černčice, bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na
st.p.č. 615
- pozemek: st.p.č. 609 o výměře 1274 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří
- pozemek: st.p.č. 610 o výměře 595 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 611 o výměře 550 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 612 o výměře 114 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 613 o výměře 53 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 614 o výměře 35 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 615 o výměře 153 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 208/2 o výměře 3242 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 208/4 o výměře 159 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 208/11 o výměře 4908 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 208/12 o výměře 648 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: p.p.č. 208/13 o výměře 603 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: p.p.č. 208/14 o výměře 576 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha
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-

pozemek: p.p.č. 208/15 o výměře 1315 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: zeleň
pozemek: p.p.č. 208/16 o výměře 1081 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: zeleň
pozemek: p.p.č. 208/17 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: manipulační plocha
pozemek: p.p.č. 208/18 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: zeleň
pozemek: p.p.č. 208/19 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: zeleň
pozemek: p.p.č. 208/20 o výměře 1448 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: zeleň
pozemek: p.p.č. 208/55 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: jiná plocha

způsob
způsob
způsob
způsob
způsob
způsob
způsob

obec Černčice, k.ú. Černčice u Loun, zapsaných na LV 930 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.
II. movitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje specifikovaného ve znaleckém
posudku č. 529-3/2008 ze dne 19.6.2008
za kupní cenu 8.000.000,- Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření
příspěvkové organizace Střední odborná škola Louny, p.o. se sídlem Osvoboditelů 380,
Louny, IČ: 144 51 042.
D)

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

(Hlasování: 30 – 1 – 13)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body č. 1 - 50

Usnesení č. 81/18Z/2010
Zhodnocení činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v 1. pololetí
roku 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí a schvaluje
předložené zhodnocení činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje
v 1. pololetí roku 2010.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 82/18Z/2010
Plán činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v 2. pololetí roku
2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený plán činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v
2. pololetí roku 2010.
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(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 83/18Z/2010
„Vyhodnocení činnosti a plnění Plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje
za I. pololetí 2010“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Vyhodnocení činnosti a plnění Plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého
kraje za I. pololetí 2010.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 7/18Z/2010

– Zásady pro poskytování peněžitých plnění
členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a
komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy
zastupitelstva kraje

Příloha č. 2 k usnesení č. 8/18Z/2010

–

Příloha č. 3 k usnesení č. 9/18/2010

– Memorandum o spolupráci meziměstem
Hangzhou, Čínská lidová republika,
a
Ústeckým krajem

Příloha č. 4 k usnesení č. 10/18Z/2010

– Dary složkám Integrovaného záchranného
systému a dary postiženým městům a obcím na
odstraňování následků

Příloha č. 5 k usnesení č. 19/18Z/2010

– Globální grant oblast podpory 1.1 Zkvalitnění
počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji návrh poskytnutí dotací

Příloha č. 6 k usnesení č. . 19/18Z/2010

– Globální grant 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami v
Ústeckém kraji – návrh poskytnutí dotací

Příloha č. 7 k usnesení č. 19/18Z/2010

– Globální grant 1.3 Další vzdělávání pracovníků
škol a škol a školských zařízení – návrh
poskytnutí dotací

Dohoda o spolupráci mezi Žilinským
samosprávným krajem a Ústeckým krajem

46

Příloha č. 8 k usnesení č. 21/18Z/2010

– Navrhované změny PRVKÚK č. 17

Příloha č. 9 k usnesení č. 25/18Z/2010

– Dodatek č 1 k smlouvě č. 402/2010 ze dne
4.5.2010

Příloha č. 10 k usnesení č. 26/18Z/2010

– Dodatek č. 1 k smlouvě č. 406/2010 ze dne
9.6.2010

Příloha č. 11 k usnesení č. 27/18Z/2010

– Dodatek č. l k smlouvě o poskytnutí neinv.
dotace

Příloha č. 12 k usnesení č. 46/18Z/2010

– Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
38/10/UDC/BP

Příloha č. 13 k usnesení č. 46/18Z/2010

– Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
40/10/UDC/BP

Příloha č. 14 k usnesení č. 47/18Z/2010

– Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
ULN/68/2010

Příloha č. 15 k usnesení č. 48/18Z/2010

– Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
064/2010

Příloha č. 16 k usnesení č. 49/18Z/2010

– Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
1821/2010

Příloha č. 17 k usnesení č. 50/18Z/2010

– Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
106/10/4120

Příloha č. 18 k usnesení č. 51/18Z/2010

– Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
ULN/75/2010

Příloha č. 19 k usnesení č. 52/18Z/2010

– Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
3108/2010
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Příloha č. 1 k usnesení č. 7/18Z/2010
Zásady
pro poskytování peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a komisí Rady
Ústeckého kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje

Na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. s) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, se stanoví postup pro stanovení výše peněžitých plnění (dále také
odměna a cestovní náhrady) spojených s výkonem funkce členů výborů a komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva (dále jen „Členové výborů a komisí“) a postup jejich vyplácení.

1. Členům výborů a komisí stanoví zastupitelstvo peněžité plnění (dále jen „Odměnu“) ve výši,
která je určena způsobem uvedeným v těchto zásadách.
2. Odměnu lze vyplácet maximálně jednou za pololetí. Odměna má mimořádný charakter.
3. Částka na Odměny je v rozpočtu Ústeckého kraje stanovena v průměrné výši 7. 000,- Kč na
jednoho Člena výboru a komise za kalendářní rok. Celkovou částku Odměn určenou pro
příslušný výbor zastupitelstva nebo komisi rady tvoří násobek průběrné výše Odměny na
jednoho člena a počtu členů, kteří nejsou členy zastupitelstva.
4. Výši Odměny pro člena výboru zastupitelstva a komise rady navrhuje předseda výboru nebo
komise. Zohlední osobní přínos Člena výboru a komise k činnosti výboru nebo komise
(např. účast na jednání a účast na souvisejících akcích, plnění úkolů apod.). Předseda výboru
nebo komise při návrhu Odměny není vázán průměrnou rozpočtovanou částkou, Odměna
může být navržena vyšší nebo nižší.
5. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem funkce Člena výboru a
komise.
6. Předseda výboru a předseda komise předá návrh Odměn Členům výborů a komisí odboru
kancelář hejtmana dle termínů stanovených odborem kancelář hejtmana, maximálně jednou
za pololetí.
7. Hejtmanka předloží na jednání zastupitelstva souhrnný návrh Odměn Členům výborů a
komisí, maximálně jednou za pololetí, dle aktuálních termínů zasedání zastupitelstva.
8. Odměny se Členům výborů a komisí zasílají na účet u peněžního ústavu nebo se mimořádně
na základě rozhodnutí vedoucího ekonomického odboru krajského úřadu vyplácí v pokladně
krajského úřadu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od předání podkladů k vyplacení na
ekonomický odbor krajského úřadu.
9. Členové výborů a komisí jsou povinni neprodleně nahlásit změnu kontaktní a e-mailové
adresy a čísla bankovního účtu u peněžního ústavu tajemníkovi příslušné komise / výboru.
10. Poprvé se Odměny dle těchto zásad vyplatí za první pololetí roku 2010.
11. Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. ........... ze dne
......................

Příloha č. 2 k usnesení č. 8/18Z/2010

Ústecký kraj
DOHODA O SPOLUPRÁCI
mezi
ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNÝM KRAJEM
(Slovenská republika)
a
ÚSTECKÝM KRAJEM
(Česká republika)
Žilinský samosprávný kraj (Slovenská republika) se sídlem ul. Komenského 48, 011 09
Žilina, zastoupený Ing. Jurajem Blanárem, předsedou Žilinského samosprávného kraje a
Ústecký kraj (Česká republika) se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební 3118/48,
PSČ 400 02, IČ: 70892156, zastoupený Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje, dále
jen Strany, se záměrem o posílení spolupráce mezi institucemi a organizacemi vykonávajícími
svou činnost na území Žilinského samosprávného kraje a Ústeckého kraje a za účelem
podpory rozvoje spolupráce v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu, dále v oblasti
vzdělávání, sociálních věcí, zdravotnictví, podpory rozvoje vědy, výzkumu a inovací.
se dohodly na následujícím:
Článek 1.
Strany, v rámci jejich pravomocí a v souladu se zákony Slovenské republiky a vnitřními
předpisy Žilinského samosprávného kraje, stejně tak v souladu se zákony České republiky a
regulativy Ústeckého kraje a v souladu s mezinárodními závazky a těmi vyplývajícími
z členství České republiky a Slovenské republiky v Evropské unii, budou podporovat
dosažení společných zájmů s cílem podpořit rozvoj a rozšíření spolupráce v oblasti
regionálního rozvoje a cestovního ruchu, dále v oblasti vzdělávání, sociálních věcí,
zdravotnictví, podpory rozvoje vědy, výzkumu a inovací.
Článek 2.
Strany budou podporovat realizaci společných projektů, tím, že se budou podílet na zvýšení
konkurenceschopnosti příslušných regionálních produktů, za účelem co nejlepšího využití
potenciálu obsaženého ve výrobních aktivitách, které probíhají na území Žilinského
samosprávného kraje a Ústeckého kraje.
Článek 3.
Strany budou podporovat utváření společných vazeb mezi subjekty v zřizovatelské nebo
zakladatelské působnosti Žilinského samosprávného kraje a Ústeckého kraje, stejně tak mezi
partnery obou Stran formou vytváření vhodných podmínek pro spolupráci mezi příslušnými
subjekty a partnery.
Článek 4.
Strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti profesionálního vzdělávání a vědeckého
výzkumu prostřednictvím partnerství středních škol obou Stran, dále realizací oborové praxe
žáků středních škol formou výměnných pobytů, optimalizací škol na základě vzájemných
konzultací a předáváním poznatků a zkušeností s integrací žáků a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, řešením problematiky primární prevence a problematiky přijímacího
řízení na střední školy, ukončování vzdělávání ve středních školách.
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Článek 5.
Strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi mládeží a sportovními sdruženími
prostřednictvím podpory společných sportovních iniciativ.
Článek 6.
Strany budou podporovat spolupráci v oblasti sociálních věcí především při činnostech
zabezpečujících sociální potřeby obyvatel kraje a při stanovování rozvoje a priorit v oblasti
zdravotní péče.
Článek 7.
Strany budou klást důraz na spolupráci v oblasti regionálního rozvoje a to obzvláště v oblasti
přípravy a využívání koncepčních dokumentů pro efektivní realizaci Politiky soudržnosti na
regionální úrovni a při zajištění administrace a financování projektů podpořených ze SF EU.
Dalším cílem spolupráce je výměna zkušeností v oblasti zvyšování vzdělanosti obyvatel pro
lepší uplatnitelnost na trhu práce, podpora rozvoje vědy, výzkumu a inovací.
Článek 8.
V oblasti cestovního ruchu bude po vzájemné dohodě docházet ke vzájemné prezentaci obou
Stran na veletrzích cestovního ruchu v České republice a Slovenské republice, případně
prezentace v rámci velkých akcí v Ústeckém kraji a v Žilinském samosprávném kraji. Dalšími
základy spolupráce mezi oběma Stranami je společná příprava a realizace aktivit na podporu
cestovního ruchu a regionálního rozvoje v obou krajích.
Článek 9.
Strany budou podporovat spolupráci mezi institucemi a dalšími organizacemi, které jsou
zodpovědné za rozvoj turismu, pokud je možné to od Strany spravedlivě požadovat.
Článek 10.
Realizace dohody a podmínky realizace společných aktivit budou definovány společně během
svolaných jednání, která se budou konat podle potřeby, v termínu a na místě dohodnutém
Stranami, nebo na základě písemné korespondence.
Každá strana si hradí své náklady sama. Pokud vzniknou Stranám společné náklady, Strany
se dohodnou na způsobu jejich úhrady. Pokud se strany nedohodnou na způsobu úhrady
společných nákladů, platí, že každá Strana hradí polovinu společných nákladů.
Článek 11.
Příslušní diplomatičtí zástupci budou informováni o aktivitách uvedených v této dohodě.
Článek 12.
Každá Strana může ustanovit svou pracovní skupinu za účelem podpory a koordinace
realizace této dohody a podmínek implementace společných aktivit. Místo ustanovení
pracovní skupiny může Strana pověřit některého ze svých zaměstnanců nebo jinou osobu
realizací této dohody. Realizace dohody bude Stranami monitorovaná prostřednictvím
bilaterálních rozhovorů, písemné korespondence a pořádáním schůzek. V případě potřeby
mohou strany ustanovit svoje další skupiny odborníků pro účely řešení specifických
záležitostí týkajících se společných aktivit uvedených v této dohodě.
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Článek 13.
Strany mohou po vzájemné dohodě doplňovat tuto dohodu dodatky, které se stanou součástí
této dohody.
Článek 14.
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a bude platná a
účinná po dobu 5 (pěti) let. Po uplynutí doby platnosti bude její platnost a účinnost
pokračovat v případě, že žádná z obou stran od ní neodstoupí.
Každá ze stran může kdykoliv a bez udání důvodu od této dohody odstoupit.
Odstoupení od této dohody je účinné dnem doručení písemného odstoupení jedné Strany od
této dohody druhé Straně na adresu jejího sídla.
Odstoupení od dohody nebude mít vliv na realizaci již započatých projektů, které vznikly na
základě této dohody.
Uzavření této dohody schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č……… ze
dne………………a.Zastupitelstvo Žilinského samosprávného kraje usnesením č.
.................................... ze dne ............................................ .
Dohoda je vyhotovena ve dvou originálech každý v českém a slovenském jazyce, kdy
všechny texty mají shodný význam, je podepsána v........................... dne..........................2010.

za Žilinský samosprávný kraj

za Ústecký kraj

………………………………
Ing. Juraj Blanár
předseda
Žilinského samosprávného kraje

...............................................
Jana Vaňhová
hejtmanka
Ústeckého kraje
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Příloha č. 3 k usnesení č. 9/18/2010

Memorandum o spolupráci

mezi
městem Hangzhou, Čínská lidová republika,
zastoupeným……………………..
a
Ústeckým krajem, Česká republika,
zastoupeným hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou

uzavírané za účelem podpory hospodářské spolupráce

Ústecký kraj a vedení města Hangzhou, dále jen strany, působící
prostřednictvím svých zástupců, stvrzují toto Memorandum o spolupráci
v ………..…….……. dne……………

Důvod podpisu Memoranda o spolupráci je následující:
Posílit a podpořit ekonomickou spolupráci obou stran, vytvořit
oboustranně výhodné podmínky pro udržitelný růst hospodářské
spolupráce a navázat přímé kontakty mezi obchodními kruhy v Ústeckém
kraji a městě Hangzhou.

Článek 1
1. Spolupráce v rámci tohoto Memoranda bude založena na rovnosti práv
-1-
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a vzájemných výhodách.
2. V souladu s národními právními předpisy a dalšími jinými právně
zavazujícími předpisy budou strany získávat kontakty a pomáhat v jejich
navazování, podporovat spolupráci v obchodě a investicích, vyhledávat
obchodní příležitosti, umožňovat veškeré formy spolupráce k rozvíjení
úzké hospodářské spolupráce a partnerství.

Článek 2
Obě strany se budou v rámci svých pravomocí a oprávnění snažit:
1. podpořit vzájemné návštěvy obchodních delegací, odborníků a
ekonomických misí a být nápomocny, aby takové návštěvy byly úspěšné,
2. poskytnout zainteresovaným podnikům nebo jiným ekonomickým
organizacím druhých stran potřebné ekonomické informace, včetně
prezentace místního podnikatelského prostředí a podnikatelských
příležitostí,
3. zajistit vzájemně výhodnou podporu obchodních a investičních aktivit
a vytvořit prostředí podporující obchod a investice,
4. podávat informace o veletrzích, výstavách a obchodních setkáních
zaměřujících se na ekonomický růst,
5. vyvíjet libovolné aktivity s cílem vzájemné výměny zkušeností,
porozumění a uvědomění si podnikatelské komunity a zlepšení
podnikatelského prostředí.

Článek 3
1. Za účelem dosažení naplnění tohoto Memoranda o spolupráci si strany
určí osobu zodpovědnou za komunikaci mezi nimi.
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2. Zodpovědná osoba za Ústecký kraj: Ing. Aleš Konopásek, vedoucí
odboru Kancelář hejtmana a zástupce ředitele Krajského úřadu Ústeckého
kraje,

telefonní

420 475 657 754,

číslo:

e-mail:

konopasek.a@kr-ustecky.cz
3. Zodpovědná osoba za město Hangzhou:………………………....
telefonní číslo…………, e-mail……..

Článek 4
1. Memorandum o spolupráci může být změněno písemným dodatkem
schváleným oběma stranami.
2. Každý dodatek tvoří součást tohoto Memoranda o spolupráci a vstoupí
v platnost v souladu s jeho ustanoveními.

Článek 5
1. Memorandum o spolupráci vstoupí v platnost dnem jejího podpisu a
zůstává v platnosti po dobu tří (3) let.
2. Memorandum o spolupráci bude nadále v platnosti po dobu jednoho (1)
dalšího roku, pokud jedna ze stran písemně neupozorní druhou stranu o
svém úmyslu ukončit toto Memorandum o spolupráci tři (3) měsíce před
vypršením daného období.

Článek 6
Kterákoli ze stran může písemně ukončit toto Memorandum o spolupráci
s dvouměsíční (2) výpovědní lhůtou.

Článek 7
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1. Toto Memorandum o spolupráci bylo vyhotoveno ve třech jazykových
mutacích: české, čínské a anglické. Všechny texty jsou shodně autentické.
2. V případě rozporu v překladu je rozhodující anglická verze.
3. Toto Memorandum o spolupráci je uzavřeno na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………. ze dne ………..

Za Ústecký kraj

Za město Hangzhou

(Jméno a funkce)

(Jméno a funkce)
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Dary složkám Integrovaného záchranného systému a dary postiženým
městům a obcím na odstraňování následků povodní 2010 na území
Ústeckého kraje.
1) Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 9/899, 40179 Ústí nad Labem
IČ: 75151537
zastoupené brig. gen. JUDr. Jiřím Vorálkem, ředitelem Krajského ředitelství
policie Ústeckého kraje
Předmět daru :
Počet
Cena vč.DPH
kusů
Navigace Garmin Nuvi 1690t Lifetime + Karta SanDisk
2
21.180,- Kč
micro SD 8GB
Navigace Garmin Nuvi 550 Lifetime + Karta SanDisk micro
1
10.089,- Kč
SD 8GB
20
Navigace Garmin Nuvi 550 Lifetime
184.560,- Kč
8
Multifunkční zařízení OKI MC860cdxn
602.064,- Kč
1
Termokamera X200xp s příslušenstvím
189.000,- Kč
1
Informační výstražná tabule WeNiPol
315.000,- Kč
1
Univerzální záchranářský člun 440
339.286,80 Kč
1
Multifunkční barevná tiskárna OKI C9850 MFP - komplet
161.299,- Kč
Interaktivní systém EPSON EB-450Wi + tabule ekoTab
1
79.563,- Kč
Manažér K 120x240
10
MS Visio Pro 2007 Win32 Czech CD
159.070,- Kč
5
VERBATIM 500GB HDD Portable/ Externí 2,5"/ USB2.0
9.625,- Kč
7
Laminátor Fellowes Jupiter A3
34.860,- Kč
1
Laminátor Fellowes SPL A2
11.450,- Kč
8
Laminovací folie A4 80mic
2.800,- Kč
8
Laminovací folie A3 80mic
4.400,- Kč
1
Laminovací folie A2 80mic
2.988,- Kč
1
PC sestava + monitor
68.217,- Kč
8
Dalekohled na noční vidění Yukon Hornet 5x42
48.500,- Kč
1
Slavnostní prapor komplet
76.692,- Kč
Celková cena daru činí 2.320.643,80 Kč včetně DPH
2) Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7a, 400 01 Ústí nad Labem
IČ : 00829013
zastoupená MUDr. Iljou Deylem, ředitelem Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Předmět daru :
Počet
Cena vč.DPH
kusů
Transportní defibrilátor/ monitor LIFEPAK 15
3
1.705.374,- Kč
s příslušenstvím
2
Dospělá figurína pro nácvik krizových stavů LF03953
182.352,- Kč
Leteckých záchranných přileb MSA Gallet LH 250-050 +
13
556.920,- Kč
Komunikační sada
48
Horolezecké vybavení - pro výcvik záchranářů
8.939,- Kč
Celková cena daru činí 2.453.585,- Kč včetně DPH
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3) ČR Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 70886300
zastoupený plk. Ing. Jaroslavem Novotným, ředitelem Krajského ředitelství
Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
Předmět daru :
Počet
Cena vč.DPH
kusů
6
Rozšíření systému vyrozumění AMDS o 6 licencí
734.692,- Kč
1
Call Centrum pro 8 klientů
Diagnostického zařízení pro soupravy dýchacích přístrojů
1
– komplet
4
Nosič DrägerMan PSS 90 BII (Bodyguard II)
4
Plicní automatika PSS-P - přetlak, krátká hadice
4
Vývod pro 2. plicní automatiku PA/PSS 90
1.494.482.20 Kč
4
Držák plicní automatiky
4
Maska Panorama Nova -S-P PC EPDM - kandahár
Láhev carbon kompozit 6,9L/300bar / 4,6kg
4
vč.ventilu Dräger
4
Potah na kompozitní láhev 6,9L
Celková cena daru činí 2.229.174,20 Kč včetně DPH

4) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů
- kraj Ústecký
Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71173811
zastoupený Pavlem Doubravou, starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký
Předmět daru :
Počet
Cena vč.DPH
kusů
1
Monitor LCD Benq T2210HD
3.610,- Kč
2
Kladina 0,8 x 800 + tartanová úprava
2
Kladina 1,2 x 800 + tartanová úprava
2
Bariéra 150 x 200 + tartanová úprava
2
Překážka okno
2
Bariéra 150 x 200 (200) nastavovací pro PS
342.080,- Kč
2
Bariera 0,7 x 200 CTIF nastavovací pro PS
2
Plato 200 x 200 požární útok + tartanová úprava
2
Odkládací deska pro štafetu CTIF
2
Terče požární útok - sada
2
Elektrická signalizace k terčům CTIF
1
Domeček pro PS
Celková cena daru činí 345.690,- Kč včetně DPH

Příloha č. 4 k usnesení č. 10/18Z/2010
5) Městský obvod Neštěmice
U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem 16
IČ: 00502081
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
Celková cena daru činí 238.800,- Kč včetně DPH

6) Město Hora Svaté Kateřiny
Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
IČ: 00265934
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
Celková cena daru činí 238.800,- Kč včetně DPH

7) Obec Klapý
č. p. 200, 411 16 Klapý
IČ: 00263796
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
Celková cena daru činí 238.800,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
238.800,- Kč

Cena vč.DPH
238.800,- Kč

Cena vč.DPH
238.800,- Kč

8) Obec Lubenec
Podbořanská 51, 439 83 Lubenec
IČ: 00265217
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 266.364,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH

9) Obec Černovice
č. p. 80, 430 01 Chomutov 1
IČ: 00261831
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
4
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 299.736,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH

238.800,- Kč
16.440,- Kč
11.124,- Kč

238.800,- Kč
16.440,- Kč
44.496,- Kč
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10) Obec Zabrušany
č. p. 1, 417 71 Zabrušany
IČ: 00266647
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

11) Obec Ohníč
č. p. 30, 417 65 Ohníč
IČ: 00266540
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru činí 16.440,- Kč včetně DPH

12) Obec Chlumec
Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem
IČ: 00391387
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 38.688,- Kč včetně DPH

13) Obec Velké Chvojno
č. p. 55, 403 34 Velké Chvojno
IČ: 66109973
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 38.688,- Kč včetně DPH

14) Obec Malé Březno
č. p. 7, 400 02 Ústí nad Labem 2
IČ: 00556891
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 38.688,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
22.248,- Kč
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15) Město Budyně nad Ohří
Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří
IČ: 00263427
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru činí 16.440,- Kč včetně DPH
16) Město Mašťov
Náměstí 80, 431 56 Mašťov
IČ: 00262021
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 55.128,- Kč včetně DPH
17) Obec Radonice
č. p. 1, 431 55 Radonice u Kadaně
IČ: 00262111
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
4
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 60.936,- Kč včetně DPH

18) Obec Staré Křečany
č. p. 38, 407 61 Staré Křečany
IČ : 00261653
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 38.688,- Kč včetně DPH

19) Obec Rybniště
č. p. 33, 407 51 Rybniště
IČ : 00524212
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
16.440,- Kč

Cena vč.DPH
32.880,- Kč
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
44.496,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč
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20) Obec Velká Bukovina
č. p. 178, 407 29 Velká Bukovina
IČ : 00555886
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH
21) Obec Hora Svatého Šebestiána
č. p. 3, 431 82 Hora Svatého Šebestiána
IČ: 00261866
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 38.688,- Kč včetně DPH
22) Obec Kryštofovy Hamry
č. p. 64, 431 91 Vejprty
IČ: 00075566
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

23) Obec Spořice
Lipová 201, 431 01 Spořice
IČ: 00262137
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 38.688,- Kč včetně DPH

24) Obec Březno
Radniční 97, 431 45 Březno u Chomutova
IČ: 00261823
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 38.688,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
22.248,- Kč
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25) Obec Krásný Dvůr
č. p. 117, 439 72 Krásný Dvůr
IČ: 00265071
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
3
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 49.812,- Kč včetně DPH

26) Obec Málkov
č. p. 3, 430 01 Chomutov 1
IČ: 00262013
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

27) Obec Braňany
č. p. 76, 435 22 Braňany
IČ: 00265845
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru činí 16.440,- Kč včetně DPH

28) Město Lom
Náměstí Republiky 13, 435 11 Lom u Mostu
IČ: 00266035
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

29) Obec Mariánské Radčice
Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice
IČ: 00266078
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
33.372,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Příloha č. 4 k usnesení č. 10/18Z/2010
30) Obec Louka u Litvínova
Sokolovská 127, 435 33 Louka u Litvínova
IČ: 00266043
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

31) Obec Chotiměř
č. p. 66, 410 02 Lovosice 2
IČ: 00556211
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 11.124,- Kč včetně DPH

32) Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 1
IČ: 00263958
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

33) Obec Snědovice
č. p. 99, 411 74 Snědovice
IČ: 00264385
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

34) Obec Račiněves
č. p. 1, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264261
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 11.124,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
11.124,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
11.124,- Kč
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35) Obec Mšené-lázně
Prosek 174, 411 19 Mšené - lázně
IČ: 00264083
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

36) Obec Straškov -Vodochody
č. p. 2, 411 84 Straškov - Vodochody
IČ: 00264431
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

37) Obec Bechlín
č. p. 85, 411 86 Bechlín
IČ: 00263346
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 38.688,- Kč včetně DPH

38) Obec Třebívlice
č. p. 17, 411 15 Třebívlice
IČ: 00264539
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 38.688,- Kč včetně DPH

39) Obec Libkovice pod Řípem
č. p. 181, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00263915
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 38.688,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
22.248,- Kč

Příloha č. 4 k usnesení č. 10/18Z/2010
40) Obec Líšťany
U Svatého Jána 100, 440 01 Louny 1
IČ: 00831824
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 38.688,- Kč včetně DPH
41) Obec Petrohrad
č. p. 146, 439 85 Petrohrad
IČ: 00480975
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
3
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 49.812,- Kč včetně DPH
42) Obec Hřivice
č. p. 24, 439 65 Hřivice
IČ: 00264971
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 27.564,- Kč včetně DPH
43) Město Kryry
Hlavní 1, 439 81 Kryry
IČ: 00265080
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
3
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 49.812,- Kč včetně DPH
44) Obec Dobroměřice
Pažská 53, 440 01 Louny 1
IČ: 00831786
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 27.564,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
33.372,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
11.124,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
33.372,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
11.124,- Kč

Příloha č. 4 k usnesení č. 10/18Z/2010
45) Obec Tuchořice
č. p. 123, 439 69 Tuchořice
IČ: 00265624
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 38.688,- Kč včetně DPH

46) Město Vroutek
nám. Míru 166, 439 82 Vroutek
IČ: 00265705
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 11.124,- Kč včetně DPH

47) Městys Cítoliby
Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby
IČ: 00556262
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

48) Obec Lenešice
Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice
IČ: 00265098
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

49) Obec Černčice
Jiráskova 223, 439 01 Černčice
IČ: 00556271
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
11.124,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč
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50) Městys Panenský Týnec
č. p. 10, 439 05 Panenský Týnec
IČ: 00265314
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

51) Město Podbořany
Mírová 615, 441 17 Podbořany
IČ: 00265365
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 11.124,- Kč včetně DPH

52) Městys Ročov
č. p. 181, 439 67 Ročov
IČ: 00265446
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

53) Obec Smolnice
č. p. 104, 439 14 Smolnice
IČ: 00556424
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

54) Obec Veltěže
Vrchlického 115, 440 01 Louny 1
IČ: 00556475
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
11.124,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč
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55) Městys Peruc
Oldřichova 49, 439 07 Peruc
IČ: 00265331
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 33.372,- Kč včetně DPH

56) Městys Nepomyšl
č. p. 82, 439 71 Nepomyšl
IČ: 00265284
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

57) Město Žatec
Náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
IČ: 00265781
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
Celková cena daru činí 16.440,- Kč včetně DPH

58) Městys Hostomice
Mlýnská 158, 417 52 Hostomice nad Bílinou
IČ: 00266311
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

59) Obec Měrunice
č .p. 67, 418 04 Bílina 4
IČ: 00266477
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
33.372,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,-

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč
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60) Obec Nová Ves v Horách
č. p. 33, 435 45 Nová Ves v Horách
IČ : 00266108
Předmět daru :
Počet
kusů
2
rozdělovač pákový soutěžní PH SPORT B-CBC
6
pracovní stejnokroj PSII
zásahová obuv SH 323/R
5

Cena vč.DPH
37.478,- Kč

Celková cena daru činí 37.478,- Kč včetně DPH

61) Město Hrob
U Radnice 234, 417 04 Hrob
IČ: 00266337
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

62) Obec Moldava
č. p. 108, 417 81 Moldava v Krušných horách
IČ: 00266507
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

63) Město Osek
Zahradní 246, 417 05 Osek u Duchcova
IČ: 00266558
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

64) Obec Srbice
č. p. 22, 415 01 Teplice 1
IČ: 00266591
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč
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65) Obec Stebno
č. p. 22, 400 02 Ústí nad Labem 2
IČ: 00832154
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
Celková cena daru činí 22.248,- Kč včetně DPH

66) Obec Hřensko
č. p. 71, 407 17 Hřensko
IČ: 00261351
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
2
Motorová pila Dolmar PS350C
1
Tlakový čistič Aqatak click 125
15
Kolečko
1
Motorová rozbrušovací pila
3
Diamantové řezací kotouče
1
Přídavný naviják
1
Lano k navijáku
6
Pracovní stejnokroj PSII
Celková cena daru činí 157.280,- Kč včetně DPH

67) Obec Kunratice
č. p. 108, 405 02 Děčín 2
IČ: 00831379
Předmět daru :
Počet
kusů
10
Kolečko
Celková cena daru činí 9.900,- Kč včetně DPH

68) Obec Janská
č. p. 83, 405 02 Děčín 2
IČ: 47274221
Předmět daru :
Počet
kusů
20
Kolečko
Celková cena daru činí 19.800,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
22.248,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč
14.588,- Kč
9.186,- Kč
14.850,- Kč
88.908,- Kč
7.500,- Kč

Cena vč.DPH
9.900,- Kč

Cena vč.DPH
19.800,- Kč
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69) Obec Jetřichovice
č. p. 24, 407 16 Jetřichovice
IČ: 00261394
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Kolečko
Celková cena daru činí 4.950,- Kč včetně DPH
70) Obec Srbská Kamenice
č. p. 54, 407 15 Srbská Kamenice
IČ: 00831387
Předmět daru :
Počet
kusů
12
Kolečko
Celková cena daru činí 11.980,- Kč včetně DPH

71) Obec Horní Podluží
č. p. 2, 407 57 Horní Podluží
IČ: 00524221
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Kolečko
Celková cena daru činí 2.970,- Kč včetně DPH

72) Obec Františkov nad Ploučnicí
č .p. 79, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
IČ: 00555941
Předmět daru :
Počet
kusů
3
Kolečko
Celková cena daru činí 2.970,- Kč včetně DPH

73) Město Velký Šenov
Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov
IČ: 00261734
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Kolečko
Celková cena daru činí 4.950,- Kč včetně DPH

74) Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219, 407 22 Česká Kamenice
IČ: 00261220

Cena vč.DPH
4.950,- Kč

Cena vč.DPH
11.880,- Kč

Cena vč.DPH
2.970,- Kč

Cena vč.DPH
2.970,- Kč

Cena vč.DPH
4.950,- Kč
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Předmět daru :
Počet
kusů
4
Pracovní stejnokroj PSII
34
Kolečko
Celková cena daru činí 33.050,- Kč včetně DPH

75) Obec Horní Habartice
č. p. 187, 405 02 Děčín 2
IČ: 00555932
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PSII
6
Kolečko
Celková cena daru činí 11.200,- Kč včetně DPH

76) Obec Heřmanov
č. p. 13, 405 02 Děčín 2
IČ: 00261327
Předmět daru :
Počet
kusů
7
Kolečko
Celková cena daru činí 5.775,- Kč včetně DPH

77) Město Chřibská
č. p. 197, 407 44 Chřibská
IČ: 00261378
Předmět daru :
Počet
kusů
13
Kolečko
Celková cena daru činí 10.725,- Kč včetně DPH
78) Město Varnsdorf
Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 1
IČ: 00261718
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
4
Kolečko
Celková cena daru činí 31.524,- Kč včetně DPH
79) Město Šluknov
náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 00261688

Cena vč.DPH
5.000,- Kč
28.050,- Kč

Cena vč.DPH
6.250,- Kč
4.950,- Kč

Cena vč.DPH
5.775,- Kč

Cena vč.DPH
10.725,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
11.124,- Kč
3.960,- Kč
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Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
5
Kolečko
Celková cena daru činí 32.514,- Kč včetně DPH
80) Město Krásná Lípa
Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 00261459
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
3
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
4
Pracovní stejnokroj PSII
20
Kolečko
Celková cena daru činí 71.312,- Kč včetně DPH

81) Město Benešov nad Ploučnicí
Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ : 00261181
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
8
Pracovní stejnokroj PSII
10
Kolečko
Celková cena daru činí 36.340,- Kč včetně DPH

82) Obec Dolní Habartice
č. p. 178, 405 02 Děčín 2
IČ: 00555924
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
1
Kalové čerpadlo WT 40 XK2 DE + příslušenství
2
Redukce výtlaku
1
Plovoucí sací koš k WT 40 XK2 DE + příslušenství
2
Savice AGRO 110 + koncovka AL, délka 2,5m
4
Hadice B75 PES-R požární vč. spojky, délka 20m
6
Kolečko
Celková cena daru činí 103.517,70 Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
11.124,- Kč
4.950,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
33.372,- Kč
5.000,- Kč
16.500,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
10.000,- Kč
9.900,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč
43.435,- Kč
1.785,- Kč
16.362,50 Kč
4.060,80 Kč
9.686,40 Kč
5.940,- Kč
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83) Obec Markvartice
č. p. 60, 407 42 Markvartice
IČ: 00555916
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
5
Pracovní stejnokroj PSII
Celková cena daru činí 17.374,- Kč včetně DPH
84) Obec Vilémov
č. p. 172, 407 80 Vilémov u Šluknova
IČ: 00261769
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Vozidlová radiostanice Motorola GM360, VHF
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
20
Kolečko
Celková cena daru činí 44.064,- Kč včetně DPH
85) Obec Labská Stráň
č. p. 111, 405 02 Děčín 2
IČ : 00555991
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
4
Pracovní stejnokroj PSII
Celková cena daru činí 16.124,- Kč včetně DPH
86) Město Mikulášovice
č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice
IČ: 00261581
Předmět daru :
Počet
kusů
2
Přenosná radiostanice Motorola GP340, VHF
2
Kolečko
Celková cena daru činí 24.228,- Kč včetně DPH
87) Statutární město Děčín
Mírové Náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČ : 00261238
Předmět daru :
Počet
kusů
24
Pracovní stejnokroj PSII
Celková cena daru činí 30.000,- Kč včetně DPH
88) Město Jílové
Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové u Děčína

Cena vč.DPH
11.124,- Kč
6.250,- Kč

Cena vč.DPH
16.440,- Kč
11.124,- Kč
16.500,- Kč

Cena vč.DPH
11.124,- Kč
5.000,- Kč

Cena vč.DPH
22.248,- Kč
1.980,- Kč

Cena vč.DPH
30.000,- Kč
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IČ : 00261408
Předmět daru :
Počet
kusů
6
Pracovní stejnokroj PSII
Celková cena daru činí 7.500,- Kč včetně DPH

89) Město Jiříkov
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
IČ : 00261424
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PSII
Celková cena daru činí 6.250,- Kč včetně DPH

90) Město Dolní Poustevna
Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
IČ : 00261289
Předmět daru :
Počet
kusů
5
Pracovní stejnokroj PSII
Celková cena daru činí 6.250,- Kč včetně DPH

91) Obec Dolní Podluží
č. p. 6, 407 55 Dolní Podluží
IČ : 00261271
Předmět daru :
Počet
kusů
4
Pracovní stejnokroj PSII
Celková cena daru činí 5.000,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
7.500,- Kč

Cena vč.DPH
6.250,- Kč

Cena vč.DPH
6.250,- Kč

Cena vč.DPH
5.000,- Kč
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reg. číslo projektu

žadatel

název projektu

bodové
hodnocení
s IPRM

Oblast podpory 1.1
4. výzva, alokace 53 489 785 Kč
požadovaná výše schválená výše
finanční podpory
finanční
v Kč
podpory v Kč

1

CZ.1.07/1.1.13/04.0030

Okresní hospodářská komora v
Litoměřicích

Šikovné ruce mají budoucnost

88,50

2 998 936,96

2 998 936,96

doporučen k financování

2

CZ.1.07/1.1.13/04.0029

Okresní hospodářská komora Louny

Šikovné ruce - cesta k úspěchu

87,00

2 998 936,96

2 998 936,96

doporučen k financování

3

CZ.1.07/1.1.13/04.0028

Czech Republic Investment, a.s.,
Praha

Jak žák k informacím o svém
okolí přišel

86,50

2 987 382,40

2 987 382,40

doporučen k financování

85,00

3 996 660,00

3 617 172,00

doporučen k financování

4

CZ.1.07/1.1.13/04.0026

Ansuz, s.r.o., Praha

Aplikace moderních výukových
metod vedoucích ke zvýšení
účinnosti dálkového studia při
přípravě na maturitní zkoušku

5

CZ.1.07/1.1.13/04.0008

Blažek & Blažek s.r.o. Litvínov

Poklady kolem nás a v nás

84,00

3 975 089,60

3 739 089,60

doporučen k financování

6

CZ.1.07/1.1.13/04.0025

VVV Most, s.r.o.

Samostatný absolvent = úspěšný
uchazeč o práci

83,50

5 977 526,40

5 977 526,40

doporučen k financování

7

CZ.1.07/1.1.13/04.0002

JOB MARKET s.r.o. Ústí nad Labem

Kultura a umění od první třídy

83,50

3 135 590,40

3 135 590,40

doporučen k financování

8

CZ.1.07/1.1.13/04.0013

Re.p.H. spol. s r.o., Chomutov

Za Ústecký kraj zelenější

82,50

5 995 099,68

5 770 523,68

doporučen k financování

9

CZ.1.07/1.1.13/04.0011

81,00

2 997 308,02

2 206 708,02

doporučen k financování

Soukromá podřipská střední odborná Rozvoj klíčových kompetencí
škola a střední odborné učiliště o.p.s. žáků v gastronomických oborech
Roudnice nad Labem
a oborech cestovního ruchu

10 CZ.1.07/1.1.13/04.0009

M.A.R.S. Audio s.r.o. Most

Poznej svůj kraj

81,00

5 995 715,20

5 995 715,20

doporučen k financování

11 CZ.1.07/1.1.13/04.0014

INFINITIA s.r.o., Domoušice okr.
Louny

Budoucnost ve strojírenství

80,50

5 991 361,12

5 984 401,12

doporučen k financování
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12 CZ.1.07/1.1.13/04.0012

Sprinx Systems, a.s., Ostrava

Zavedení výuky integrovaných
informačních systémů se
zaměřením na zdravotnictví v
rámci odborných předmětů
středních škol

13 CZ.1.07/1.1.13/04.0033

CEET, s.r.o. , Praha

Inovace výuky anglického jazyka
na 1. stupni ZŠ prostřednictvím
přímého a nepřímého zapojení
rodilého mluvčího do výuky

Obchodní akademie a jazyková škola
Tvorba e-learningovových kurzů
s právem státní jazykové školy, Ústí

14 CZ.1.07/1.1.13/04.0015 nad Labem, Pařížská 15, příspěvková pro inovaci výuky na obchodní
organizace

80,00

5 996 502,80

5 977 942,80

doporučen k financování

79,00

4 982 113,00

0,00

nedoporučen k financování

78,65

3 117 392,44

2 099 859,45

doporučen k financování

akademii v návaznosti na ŠVP

53 489 784,99
15 CZ.1.07/1.1.13/04.0007
16 CZ.1.07/1.1.13/04.0042
17 CZ.1.07/1.1.13/04.0038

18 CZ.1.07/1.1.13/04.0023

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVOSEDLICE,
Mediální výchova a já
OKRES TEPLICE
Střední škola energetická a stavební,
Začlenění odborné terminologie
Chomutov, Na Průhoně 4800,
do výuky cizích jazyků
příspěvková organizace

78,00

2 702 504,84

0,00

nedoporučen k financování

77,00

5 862 330,37

0,00

nedoporučen k financování

75,50

2 456 588,58

0,00

nedoporučen k financování

Kariérový program pro žáky
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří ohrožené předčasným odchodem
ze systému vzdělávání

75,00

2 489 710,32

0,00

nedoporučen k financování

Střední škola energetická a stavební,
Chomutov, Na Průhoně 4800,
příspěvková organizace

ICT - brána ke kvalitnějšímu
vzdělávání

19 CZ.1.07/1.1.13/04.0004

České dráhy, a.s.

Inovativní formy spolupráce škol
a firmy České dráhy v Ústeckém
kraji

74,00

1 347 754,70

0,00

nedoporučen k financování

20 CZ.1.07/1.1.13/04.0032

Střední škola služeb a cestovního
ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166,
příspěvková organizace

Fiktivní firma se zaměřením na
cestovní ruch

74,00

2 007 062,69

0,00

nedoporučen k financování

21 CZ.1.07/1.1.13/04.0024

GYMNÁZIUM Jana Amose
Komenského, s.r.o.

Křížem krážem státní správou a
samosprávou pro komunitní
rozvoj

74,00

3 925 120,94

0,00

nedoporučen k financování

22 CZ.1.07/1.1.13/04.0036

Gymnázium Varnsdorf

Roštipád

72,00

2 137 820,16

0,00

nedoporučen k financování

23 CZ.1.07/1.1.13/04.0035

Adregius, o.p.s.

DOTEKY MINULOSTI;
výzkumný a vzdělávací projekt
zaměřený na regionální kulturu
včetně možností jejího
ekonomického využítí

71,50

3 800 213,60

0,00

nedoporučen k financování

24 CZ.1.07/1.1.13/04.0022

Svaz strojírenské technologie,
zájmové sdružení

Získání dovedností v
programování na CNC
obráběcích strojích pro studenty
středních odborných škol a učilišť

71,00

3 586 081,35

0,00

nedoporučen k financování

25 CZ.1.07/1.1.13/04.0001

Základní škola Ústí nad Labem,
Neštěmická 787/38, příspěvková
organizace

Škola a mediální svět

70,00

2 441 365,72

0,00

nedoporučen k financování
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bit cz training, s.r.o. Praha

Správná volba oboru - začátek
dobré kariéry

69,50

5 248 768,00

0,00

nedoporučen k financování

27 CZ.1.07/1.1.13/04.0017

Agentura Parole, s.r.o.

Jazyky - základ úspěchu

69,50

5 893 442,40

0,00

nedoporučen k financování

28 CZ.1.07/1.1.13/04.0019

Základní škola, Bílina, Lidická 31/18,
okres Teplice, příspěvková
organizace

Učíme (se) etice

69,50

3 869 054,06

0,00

nedoporučen k financování

29 CZ.1.07/1.1.13/04.0034

Gymnázium, Teplice, Čs. Dobrovodců
11, příspěvková organizace

Didaktický ráj 2010

69,00

5 111 884,82

0,00

nedoporučen k financování

30 CZ.1.07/1.1.13/04.0040

Střední průmyslová škola, Duchcov,
Kubicových 2, příspěvková
organizace

Inovace a rozšíření předmětů
zaměřených na geoinformatiku,
reflektující současný vývoj,
technický pokrok a požadavky
trhu práce

69,00

5 999 001,80

0,00

nedoporučen k financování

31 CZ.1.07/1.1.13/04.0020

CASTING STUDIO
CINE-JESSY, s.r.o.

Dramatická výchova jako nástroj
prezentačních a komunikačních
kompetencí žáků na školách v
Ústeckém kraji

68,50

3 670 378,44

0,00

nedoporučen k financování

32 CZ.1.07/1.1.13/04.0016

Střední průmyslová škola technická,
Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703,
příspěvková organizace

Implementace mechatroniky do
výuky technických oborů
středních škol

67,50

5 676 175,49

0,00

nedoporučen k financování

Respekt k novodobé historii na
školách Ústeckého kraje

66,50

2 919 825,98

0,00

nedoporučen k financování

26 CZ.1.07/1.1.13/04.0010

33 CZ.1.07/1.1.13/04.0006 Dokumenty, mládež & společnost, o.s.
34 CZ.1.07/1.1.13/04.0021

Soukromé střední odborné učiliště
INDUSTRIA, s.r.o.

Inovace a modernizace oborů
kadeřník a kosmetické služby pro
potřeby současné praxe

61,00

3 032 547,40

0,00

vyřazen na věcném
hodnoceníi

35 CZ.1.07/1.1.13/04.0037

STUDIO LINES, s.r.o. Praha

Vzdělávání v oblasti bezpečnosti
a ohleduplnosti v silničním
provozu pro žáky a pedagogy
základních škol v Ústeckém kraji

57,00

5 818 583,20

0,00

vyřazen na věcném
hodnoceníi

36 CZ.1.07/1.1.13/04.0041

Střední odborné učiliště a Střední
odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o.

ICT inovace ve výuce na
Středním odborném učilišti a
Střední odborné škole SČMSD,
Žatec, s.r.o.

56,50

4 428 556,88

0,00

vyřazen na věcném
hodnoceníi

37 CZ.1.07/1.1.13/04.0003

Základní škola Varnsdorf, náměstí
E.Beneše 469, okres Děčín,
příspěvková organizace

Inovace ŠVP - Škola v pohybu Varnsdorf

0,00

2 902 682,00

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

38 CZ.1.07/1.1.13/04.0005

Základní škola Most, Obránců míru
2944, příspěvková organizace

Učíme se interaktivně

0,00

3 198 714,24

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

39 CZ.1.07/1.1.13/04.0018

Střední zdravotnická škola, Děčín,
Čsl. Mládeže 5/9, příspěvková
organizace

Vzdělávání pro zdraví - programy
pro ZŚ a SŠ

0,00

1 532 121,52

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

40 CZ.1.07/1.1.13/04.0027

Základní umělecká škola Louny,
Poděbradova 610, příspěvková
organizace

ZUŠ-Link - jsme připojení

0,00

5 507 213,68

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

Příloha č. 5 k usnesení č. 19/18Z/2010
41 CZ.1.07/1.1.13/04.0031

42 CZ.1.07/1.1.13/04.0039

Střední škola zahradnická a
zemědělská Antonína Emanuela
Komerse, Děčín - Libverda,
příspěvková organizace

Příprava zázemí a tvorba modulů
projektovéhío vyučování pro
praktickou výuku zemědělství

0,00

3 699 921,04

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

Podpora pedagogických
Gymnázium, Rumburk, Komenského pracovníků při realizaci aktivit
10, příspěvková organizace
vyplývajících z proměny školního
kurikula

0,00

5 986 430,08

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

168 397 469,28

Příloha č. 6 k usnesení č. . 19/18Z/2010

reg. číslo projektu

žadatel

název projektu

bodové
hodnocení
s IPRM

Oblast podpory 1.2
4. výzva, alokace 16 931 980 Kč
požadovaná výše
schválená výše
finanční podpory v finanční podpory v
Kč
Kč

poznámky

1

CZ.1.07/1.2.07/04.0011

Základní škola Ústí nad Labem,
Hlavní 193, příspěvková organizace

Rozšíření služeb pro žáky se
sociokulturním znevýhodněním a SPU

86,35

1 970 542,80

1 970 542,80

doporučen k financování

2

CZ.1.07/1.2.07/04.0013

MINIFARMA, Teplice

Hrátky se zvířátky

86,00

5 996 001,66

5 996 001,66

doporučen k financování

3

CZ.1.07/1.2.07/04.0007

TRIANON - ČECHY, o.s
Vimperk.

Nový začátek - integrace žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami

83,50

3 088 655,66

2 764 155,66

doporučen k financování

4

CZ.1.07/1.2.07/04.0003

EMIPIRIKUS, s.r.o. Praha

Záchytná síť

83,00

5 974 163,20

5 625 977,60

doporučen k financování

16 356 677,72
Střední škola energetická a stavební,
Ucelený program podpory žáků
Chomutov, Na průhoně 4800,
ohrožených předčasným odchodem ze
příspěvková organizace
vzdělávání

79,00

2 893 065,16

0,00

nedoporučen k financování

Základní škola a Mateřská škola,
Litvínov - Janov, Přátelství 160

Včasné zajištění minimální
garantované péče sockult.znevýhodněným dětem v Litvínově
Janově

76,45

2 885 003,68

0,00

nedoporučen k financování

CZ.1.07/1.2.07/04.0004

Základní škola a Praktická škola
Gabriely Pelechové

Implementace inovativních metod a
forem AAK do výuky žáků s
kombinovaným handicapem

70,50

1 320 892,00

0,00

nedoporučen k financování

8

CZ.1.07/1.2.07/04.0016

bfz o.p.s., Cheb

Návrat do školních lavic

69,50

2 273 624,00

0,00

nedoporučen k financování

9

CZ.1.07/1.2.07/04.0008

Česká provincie Tovaryšstva
Ježíšova

Podpora talentovaných a
znevýhodněných žáků v Křesťanské
základní škole

65,50

2 341 002,00

0,00

nedoporučen k financování

10

CZ.1.07/1.2.07/04.0001

Centrum pro veřejnou politiku

Tvorba a implementace metodiky
prevence sociálně patologických jevů
do školních vzdělávacích programů

65,50

2 460 605,48

0,00

nedoporučen k financování

11

CZ.1.07/1.2.07/04.0021

Oblastní charita Most

Podpora inovace a zkvalitnění výuky v
nízkoprahových zařízeních pro děti a
mládež Sovička a Pastelka

63,50

3 389 461,50

0,00

vyřazen na věcném
hodnoceníi

12

CZ.1.07/1.2.07/04.0002

Centrum pro veřejnou politiku

Tvorba metodiky na poskytování
včasné péče dětem se sociokulturním
znevýhodněním a její implementace do
MŠ

63,00

2 624 330,48

0,00

vyřazen na věcném
hodnoceníi

13

CZ.1.07/1.2.07/04.0005

TIB, občanské sdružení

Tvořivá informatika pro nadané děti
integrované v běžných kolektivech

59,00

3 511 867,34

0,00

vyřazen na věcném
hodnoceníi

14

CZ.1.07/1.2.07/04.0018

Základní škola Ústí nad Labem, E.
Krásnohorské 3084/8, příspěvková
organizace

Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáci nadaní pod lupou

56,00

5 674 528,80

0,00

vyřazen na věcném
hodnoceníi

15

CZ.1.07/1.2.07/04.0006

LUMEN VITALE - Centrum pro
vzdělávání, občanské sdružení

Potřeby učitelů a žáků a inkluze v
Ústeckém kraji

54,50

5 728 467,60

0,00

vyřazen na věcném
hodnoceníi

16

CZ.1.07/1.2.07/04.0009

"Komunitní centrum Chánov"

ÚSVIT II

0,00

2 391 429,49

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

17

CZ.1.07/1.2.07/04.0012

IXTENT s.r.o., Praha

Systém pro podporu efektivního učení

0,00

5 988 801,60

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

18

CZ.1.07/1.2.07/04.0014

Základní škola speciální a Mateřská
škola, Ústí nad Labem, Pod parkem
2788, příspěvková organizace

Člověk a společnost - Centrum
společenské výchovy

0,00

1 762 380,65

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

19

CZ.1.07/1.2.07/04.0015

Obecně prospěšná společnost
Nebelvír, Kolín

Portál s materiály pro učitele žákůcizinců s jazykovou bariérou

0,00

5 479 458,48

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

20

CZ.1.07/1.2.07/04.0017

GLADIATORS o.s., Ústí nad labem

SIMPatický GLADIATOR bojuje za
rovné příležitosti pro děti a žáky,
včetně dětí s SVP

0,00

3 078 242,00

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

21

CZ.1.07/1.2.07/04.0019

Oblastní charita Most

Vzdělávání zaměstnanců NNO, SVČ a
ZŠ pracujících s dětmi z Romských
vyloučených lokalit

0,00

2 888 568,00

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

22

CZ.1.07/1.2.07/04.0022

Ústecká krajská organizace Pionýra

RECEPT - vzdělávací projekt pro
pracovníky NNO a SVČ

0,00

2 231 695,28

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

23

CZ.1.07/1.2.07/04.0023

Základní škola a Mateřská škola
Povrly, okres Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

Nemusíte tápat, snažíme se chápat
aneb integrace plná pohody a legrace

0,00

2 768 178,00

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

5

CZ.1.07/1.2.07/04.0020

6

CZ.1.07/1.2.07/04.0010

7

78 720 964,86

Příloha č. 7 k usnesení č. 19/18Z/2010
Příloha č. 7

reg. číslo projektu

žadatel

název projektu

bodové
hodnocení
s IPRM

Oblast podpory 1.3
4. výzva, alokace 19 851 086 Kč
požadovaná
výše finanční
podpory v Kč

86,50

2 984 432,40

2 984 432,40

doporučen k financování

schválená výše
finanční podpory v
Kč

poznámky

1

CZ.1.07/1.3.07/04.0005

NotrhCom, spol. s r.o. Most

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek
MŠ

2

CZ.1.07/1.3.07/04.0007

TEACH TEAM, Litoměřice

Osobnostní rozvoj pedagoga

85,50

5 957 852,80

5 528 838,40

doporučen k financování

3

CZ.1.07/1.3.07/04.0014

Střední odborná škola, Ústí nad
labem, Stará 100, příspěvková
organizace

eLearningové on-line kurzy pro
pracovníky středních škol

84,00

2 986 987,10

2 986 987,10

doporučen k financování

4

CZ.1.07/1.3.07/04.0006

Soukromé střední odborné učiliště
LIVA s.r.o., Most

Jak zvládat zátěžové situace ve
škole

83,00

2 997 945,35

0,00

nedoporučen k financování

5

CZ.1.07/1.3.07/04.0016

EU strukturální pro ČR, o.s.,
nad Labem

Podpora pedagogických
pracovníků ve stavebnictví a
zdravotnictví

79,50

3 955 666,80

0,00

nedoporučen k financování

6

CZ.1.07/1.3.07/04.0011

Střední škola služeb a cestovního
Moderní výuka ICT na středních
ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166,
školách Šlukonovského výběžku
příspěvková organizace

76,50

3 295 224,15

0,00

nedoporučen k financování

7

CZ.1.07/1.3.07/04.0019

Střední škola energetická a stavební,
Kvalifikace pedagogických a
Chomutov, Na Průhoně 4800,
řídících pracovníků svářečských
příspěvková organizace
škol

76,50

2 804 813,27

2 804 813,27

doporučen k financování

Ústí

14 305 071,17

8

CZ.1.07/1.3.07/04.0002

Tvorba a hodnocení
Centrum pro veřejnou politiku Praha preventivních programů a nácvik
metod práce s aktéry šikany

9

CZ.1.07/1.3.07/04.0009

KFP Kořený Fichtner Pavlásek s.r.o

10

CZ.1.07/1.3.07/04.0015

bfz o.p.s., Cheb

11

CZ.1.07/1.3.07/04.0004

Centrum pro veřejnou politiku

12

CZ.1.07/1.3.07/04.0001

MAG CONSULTING s.r.o.

13

CZ.1.07/1.3.07/04.0008

XEOS s.r.o Praha

14

CZ.1.07/1.3.07/04.0003

15

70,00

1 283 413,26

0,00

nedoporučen k financování

Vzdělávání pedagogických
pracovníků SŠ v obalsti výuky
finanční gramotnosti

69,00

1 185 173,12

0,00

nedoporučen k financování

Další vzdělávání pedagogických
pracovníků ÚL kraje

67

1 765 638,72

0,00

nedoporučen k financování

64

1 715 175,88

0,00

vyřazen na věcném
hodnoceníi

63

2 734 487,92

0,00

vyřazen na věcném
hodnoceníi

Vzdělávání zástupců ředitelů škol

40

3 991 562,40

0,00

vyřazen na věcném
hodnoceníi

VOŠ ekonomická,sociální a
zdravotnická,OA ,Střední
pedagogická škola a Střední
zdravotnická škola, Most,

Vzděláváním k vyšší kvalitě školy

0,00

4 124 286,44

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

CZ.1.07/1.3.07/04.0010

DESCARTES v.vo.s, Svratouch

Zkavlitnění vzděl.procesu a
zvýšení efektivity ve výce ZŠ a
SŠ v ÚK

0,00

2 711 335,56

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

16

CZ.1.07/1.3.07/04.0012

SŠ obchodu a služeb s.r.o Ústí nad
Labem

DVPP v oblasti ICT

0,00

2 322 476,00

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

17

CZ.1.07/1.3.07/04.0013

Expertní skupina CALLISTO Cítov

Jak to jde jinak

0,00

2 850 351,94

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

18

CZ.1.07/1.3.07/04.0017

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.,
Brno

Vzdělávání pedagogů v oblasti
dopravní výchovy

0,00

1 942 777,49

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

19

CZ.1.07/1.3.07/04.0018

SCHOLA COMENIANA, s.r.o.

ERLEBTES DEUTSCH ÚK

0,00

2 447 839,20

0,00

vyřazen na hodnocení
přijatelnosti

Vzdělávání pedagogických
pracovníků v problematice
prevence extremismu
Vzdělávací program vedoucí ke
zvýšení kvalifikace
pedagogických pracovníků
středních škol cestovního ruchu v
Ústeckém kraji

54 057 439,80

Příloha č. 8 k usnesení č. 21/18Z/2010

Navrhované změny PRVKÚK č. 17
okres

ORP

obec

Navrho
vané
změny
PRVKÚ
K č.16

1

Most

Most

Patokryje

část
kódu

0221.01

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

Obec
Patokryje

16 246

typ změny

I. Zápotocká, Žádost o 2011-2012
tlaková
projektové
změnu
kanalizace
práce, Ústí PRVKÚK
nad Labem

2010

2015

trvale
bydlící
dle
údajů
obce
2010

616

750

441

trvale bydlící
PRVKÚK

rekreanti
PRVKÚK

2010

2015

0

0

Měrný investiční aglomenáklad na 1
race
řešeného obyvatele
pro navrhovanou
změnu
(tis.Kč/1 TBO)
rok 2011 / 2012 /
obec
ne
60.159

investice do roku
údaje PRVKÚK
důvod
přepočtené dle
neekono- 2015 v PRVKÚK
metodiky 401/2010mičnost
15000
tis. Kč

tis. Kč

0

3 896

PRVKÚK:
Obec Patokryje má oddílný kanalizační systém K-MO.012-S.C zakončený mechanicko - biologickou ČOV Patokryje. Na ČOV jsou likvidovány odpadní vody od 70% trvale bydlících obyvatel, 27% trvale bydlících obyvatel předčišťuje odpadní vody v septicích s odtokem
do vodoteče a 3%obyvatel v domovních čistírnách.
ČOV Patokryje svoji polohou neumožňuje napojení objektů centrální zástavby obce, její kapacita však umožňuje napojení části nových navrhovaných rodinných domků. Řešením je vybudování nové ČOV po roce 2016.
Změna:
V dosud neodkanalizované části obce je navržena nová tlaková kanalizace odvádějící splaškové vody do stávající gravitační splaškové kanalizace zakončené stávající ČOV Patokryje s dostatečnou kapacitou pro toto řešení. Budou vybudovány výtlačné řady PE HD 100
DN 80 v délce 298m, DN 50 v délce 1910 m a domovní čerpací stanice v počtu 89 ks.

2

Závěr: Navržená koncepce umožňuje odvádění a čištění odpadních vod centrální části obce ve stávající ČOV Patokryje, bez stavby nové ČOV. Navrhované řešení vykazuje podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele ve výši 60 159
Kč/obyvatele. Doporučuje se změna PRVKÚK pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Patokryje.
Most
Most
Korozluky 0215.01
Obec
11 791
I. Zápotocká, Žádost o 2011-2012
ČOV a
143
170
137
22
22
ne
0
4 687
86.067
Korozluky
projektové
změnu
tlaková
práce, Ústí PRVKÚK
kanalizace
nad Labem
PRVKÚK:
Obec Korozluky nemá kanalizační síť, odpadní vody 87% trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Most. 10% trvale bydlících obyvatel likviduje odpadní vody v domovních mikročistírnách se vsakováním a 3% obyvatel v
mikročistírnách s odtokem do vodoteče.
U nové výstavby bude nutné do roku 2015 zajistit čištění odpadních vod v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky rekonstruovány a vyváženy na ČOV Most.
Změna:
Na základě změny řešení odvedení a čištění odpadních vod podle návrhu z 2010 bude v obci vybudována tlaková kanalizace a ČOV pro 200 EO, která bude také zajišťovat čištění odpadních vod z místní části Sedlec. Vyčištěná voda z ČOV je zaústěna do
Korozluckého potoka. Kanalizace zahrnuje vybudování tlakové kanalizace z PE HD 100 DN 80 v celkové délce 27m, PE DN 50 v celkové délce 2077m, PE HD 32 v celkové délce 6750 m, domovní čerpací stanice v počtu 45 ks a čistínu odpadních vod pro 200 EO.
Výstavba kanalizace a ČOV bude realizována v letech 2011 a 2012. Stávající septiky, vyvážené jímky a odtoky nečištěných vod budou v rámci výstavby splaškové kanalizace zrušeny.

3

Závěr: Navržená koncepce umožňuje odvádění a čištění odpadních vod v obci Korozluky s podílem nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele ve výši 86,087tis.Kč. Doporučuje se změna PRVKÚK pro odvádění a čištění odpadních vod v obci
Korozluky.
Most
Most
Korozluky .0215.0 Sedlec
Obec
3 443
I. Zápotocká, Žádost o 2011-2012
tlaková
33
40
39
8
8
ne
0
1 101
88.293
2
Korozluky
projektové
změnu
kanalizace
práce, Ústí PRVKÚK
nad Labem
PRVKÚK:
Obec Sedlec nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100% trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Most.
Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky rekonstruovány, s vyvážením na ČOV Most.
Změna:
Pro zajištění odkanalizování obce Sedlec je navržena tlaková kanalizace. Jednotlivé domy budou vybaveny samostatnými čerpacími stanicemi s přípojkou do tlakových kanalizačních řadů. Tlaková kanalizace odvádí splaškové odpadní vody na nově navrženou ČOV
Korozluky o kapacitě 200 EO.Stavba představuje vybudování tlakových řadů z PE HD 100 DN 50 v celkové délce 691m, PE HD 32 v celkové délce 220 m a domovní čerpací stanice v počtu 11ks.Vyvážené jímky a odtoky nečištěných vod budou v rámci výstavby
splaškové kanalizace zrušeny.
Závěr: Navržená koncepce umožňuje odvádění splaškových vody v obci Sedlec a jejich čičtění na nově navrženou ČOV Korozluky. Navrhované řešení vykazuje podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele ve výši 88,293 tis.Kč. Doporučuje se
změna PRVKÚK pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Sedlec.

Příloha č. 9 k usnesení č. 25/18Z/2010

Krajský úřad
Číslo poskytovatele: 402/2010
Číslo příjemce:

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 402/2010 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010“
uzavřené dne 4. 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
Město Jirkov pro Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o.
Sídlo:
Náměstí Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
Zastoupený:
Bc. Radkem Štejnarem, starostou města
Kontaktní osoba: Ivana Kocourková
E-mail/telefon:
i.kocourkova@jirkov.cz / 474 616 482
IČ:
00261904
DIČ:
CZ 00261904
Bank. spojení:
9005-2226441/0100

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

Článek I.
1. změna příjemce dotace
z původního příjemce Město Jirkov, změna na Město Jirkov pro Kulturní,
vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o.
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Článek II.
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. ../18Z/2010
ze dne 27. 10. 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 Jirkově dne ………………

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Bc. Radek Štejnar
starosta města Jirkov
příjemce
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Příloha č. 10 k usnesení č. 26/18Z/2010

Krajský úřad
Číslo poskytovatele: 406/2010
Číslo příjemce:

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 406/2010 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010“
uzavřené dne 9. 6. 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
Rozvojová agentura ústeckého kraje, o.s.
Sídlo:
Zdeňka Štěpánka 2954/16, 434 01 Most
Zastoupený:
Šárku Hnátkovou, provdanou Kunclovou, předsedkyní sdružení
Kontaktní osoba: Šárka Hnátková, provdaná Kunclová
E-mail/telefon:
rozvojova.agentura@email.cz / 739 212 747
IČ:
28554809
DIČ:
CZ28554809
Bank. spojení:
217343725/0300

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

Článek I.
Mění text v Článku 2. bod 3. smlouvy takto,
z původního:
Termín ukončení realizace projektu je 31. 10. 2010. Tento termín byl schválen usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/12Z/2010, ze dne 17. 2. 2010. Pro příjemce dotace je
tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
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na text nový:
Termín ukončení realizace projektu je 15. 12. 2010. Tento termín byl schválen usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../18Z/2010, ze dne 27. 10. 2010. Pro příjemce dotace je
tento termín stanoven jako závazný ukazatel.

Článek II.
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. ../18Z/2010
ze dne 27. 10. 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 Mostě dne ………………

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Šárka Hnátková
předsedkyně sdružení
příjemce
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Příloha č. 11 k usnesení č. 27/18Z/20

Krajský úřad
Číslo Ústecký kraj:

723/KP/2010

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2010“ č. 723/KP/2010
uzavřené dne 21. 5. 2010

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: novak.p@kr-ustecky.cz, +420 475 657 256, fax: +420 475 657 103
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 94-882993349/0800, Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí n. L.
a
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk,
Sídlo:
Dobrovského náměstí 379/11, 408 01 Rumburk,
Zastoupený:
P. Mgr. Jozefem Kujanem, SDB
Kontaktní osoba: P. Mgr. Jozef Kujan, SDB
E-mail/telefon: fara.rumburk@atlas.cz / +420 412 332 413; +420 604 840 437
IČ:
46717935
Bank. spojení: 922834319/0800 Česká spořitelna, a.s., pobočka Rumburk

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

Článek 1
Číslo bankovního účtu příjemce dotace „922834319/0100, Komerční banka, a.s., pobočka
Rumburk“ uvedené v identifikaci příjemce dotace a v článku I. smlouvy se nahrazuje údajem
„922834319/0800, Česká spořitelna, a.s., pobočka Rumburk“.
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bod 26 příloha č. 1

Článek 2
1. Tento dodatek opravuje pouze tiskové chyby uvedené v uzavřené smlouvě
o poskytnutí neinvestiční dotace č. 723/KP/2010 a byl schválen Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 00/18Z/2010 ze dne 27.10.2010.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V Rumburku dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

P. Mgr. Jozef Kujan
administrátor farnosti
příjemce
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Příloha č. 12 k usnesení č. 46/18Z/2010

Příloha č. 12 k usnesení č. 46/18Z/2010

Příloha č. 12 k usnesení č. 46/18Z/2010

Příloha č. 13 k usnesení č. 46/18Z/2010

Příloha č. 13 k usnesení č. 46/18Z/2010

Příloha č. 13 k usnesení č. 46/18Z/2010

Příloha č. 14 k usnesení č. 47/18Z/2010

Příloha č. 14 k usnesení č. 47/18Z/2010

Příloha č. 14 k usnesení č. 47/18Z/2010

Příloha č. 14 k usnesení č. 47/18Z/2010

Příloha č. 15 k usnesení č. 48/18Z/2010

Příloha č. 15 k usnesení č. 48/18Z/2010

Příloha č. 15 k usnesení č. 48/18Z/2010

Příloha č. 15 k usnesení č. 48/18Z/2010

Příloha č. 16 k usnesení č. 49/18Z/2010

Příloha č. 16 k usnesení č. 49/18Z/2010

Příloha č. 16 k usnesení č. 49/18Z/2010

Příloha č. 16 k usnesení č. 49/18Z/2010

Příloha č. 17 k usnesení č. 50/18Z/2010

Příloha č. 17 k usnesení č. 50/18Z/2010

Příloha č. 17 k usnesení č. 50/18Z/2010

Příloha č. 17 k usnesení č. 50/18Z/2010

Příloha č. 18 k usnesení č. 51/18Z/2010
1683/ULN/2010-ULNM
Č.j.: UZSVM/ULN/2605/2010-ULNM

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město
za kterou jedná JUDr. Helena Brožovská, ředitelka Územního pracoviště Ústí nad Labem,
pověřena k podpisu smlouvy Příkazem generálního ředitele č. 24/2004, ve znění účinném od
4. 2010
IČ: 69797111
(dále jen „převodce“)

1.

a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
za který jedná Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ CZ: 70892156
(dále jen „nabyvatel“)

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

SMLOUVU
O
BEZÚPLATNÉM PŘEVODU NEMOVITOSTI
č. ULN/75/2010
Čl. I.
1. Česká republika je vlastníkem této nemovitosti:
Pozemek:



pozemková parcela číslo 425/2 o výměře 1092 m2 , ostatní plocha – silnice,

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro katastrální území Počerady, obec Výškov, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Louny.
2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný na základě bodu 14 článku
CXVII zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením
činnosti okresních úřadů, dnem 1.1.2003 s uvedenou nemovitostí hospodařit, ve smyslu § 9
zákona č. 219/2000 Sb.
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Příloha č. 18 k usnesení č. 51/18Z/2010
Čl. II.
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nemovitost uvedenou v čl. I. této smlouvy
nabyvateli.
2. Nemovitost se převádí v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nabyvatel převáděnou nemovitost do svého vlastnictví přijímá tak jak stojí a leží dle § 501
občanského zákoníku.
4. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděné nemovitosti.

Čl. III.
1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránily.
2. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitosti vázla nějaká omezení, závazky
či právní vady.
3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že nabyvatel, jako orgán územní samosprávy,
je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že
žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství.
4. Převodce bere na vědomí, že:
a) nabyvatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o
jiných údajích týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této
smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či
jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě a to i pokud jsou získány od třetích osob,
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před
zneužitím a zveřejněním.

Čl. IV.
Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel.

Čl. V.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
2. Vlastnické právo k nemovitosti dle této smlouvy přechází dnem právních účinků vkladu práva
do katastru nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti
spojená s vlastnictvím a užíváním nemovitosti.
3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá
převodce.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech.
5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
v podobě oboustranně uzavřených číslovaných dodatků smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují
své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je doložka ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
8. Ředitel odboru Odloučené pracoviště Louny prohlašuje, že tato smlouva odpovídá platnému
právnímu řádu a obsahuje jen údaje, které jsou správné a prověřené, a dále že tato smlouva je
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uzavírána jen na základě dokladů, které byly shledány jako úplné a hodnověrné a odůvodňují
uzavření této smlouvy, jako nejvhodnějšího naložení s majetkem státu.

……………………………

V Ústí nad Labem

dne:

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

V Ústí nad Labem

dne:

………………………………………
Jana Vaňhová
hejtmanka
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DOLOŽKA

ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 129/2000 Sb.“)

Ústecký kraj, ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních úkonů
obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti č. ULN/75/2010, kterou se převádí
Pozemek:


pozemková parcela číslo 425/2 o výměře 1092 m2 , ostatní plocha – silnice

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

…………………………………………….
Jana Vaňhová
hejtmanka
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Příloha č. 19 k usnesení č. 52/18Z/2010
3200/ULT/2010-ULTM
Č.j.: UZSVM/ULT/3108/2010-ULTM

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
za kterou jedná JUDr. Helena Brožovská, ředitelka Územního pracoviště Ústí nad Labem,
pověřená k podpisu smlouvy Příkazem generálního ředitele č. 24/2004 ve znění účinném od
1.4.2010
IČ: 69797111
(dále jen „převodce“)
a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
za který jedná Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje
IČ: 70892156
(dále jen „nabyvatel“)

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

SMLOUVU
O
BEZÚPLATNÉM PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
č. 3108/2010
Čl. I.
1.

Česká republika je vlastníkem těchto nemovitostí:
Pozemky


pozemková parcela číslo 444/1, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné území



pozemková parcela číslo 450/2, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné území

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

Příloha č. 19 k usnesení č. 52/18Z/2010

2.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Ohlášení ze dne 13.4.2010
s uvedenými nemovitostmi příslušný hospodařit ve smyslu § 11 zákona č. 219/2000 Sb.
Čl. II.

1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nemovitosti uvedené v čl. I, odst. 1 této smlouvy
nabyvateli.
2. Nemovitosti se převádí v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nabyvatel převáděné nemovitosti do svého vlastnictví přijímá tak, jak stojí a leží dle § 501
občanského zákoníku.
4. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděných nemovitostí.
Čl. III.
1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránily.
2. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitostech vázla nějaká omezení,
závazky či právní vady.
Čl. IV.
Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel.
Čl. V.
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (nabyvatel), jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně
prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní
tajemství. Převodce prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny
(např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím
a
zveřejněním.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.
4. Vlastnické právo k nemovitostem dle této smlouvy přechází dnem právních účinků vkladu
práva do katastru nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a
povinnosti spojená s vlastnictvím a užíváním nemovitostí.
5. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá
převodce.
6. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech.
7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují
své vlastnoruční podpisy.
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9. Ředitel odboru Odloučené pracoviště Litoměřice prohlašuje, že tato smlouva odpovídá
platnému právnímu řádu a obsahuje jen údaje, které jsou správné a prověřené, a dále že tato
smlouva je uzavírána jen na základě dokladů, které byly shledány jako úplné a hodnověrné a
odůvodňují uzavření této smlouvy jako nejvhodnějšího naložení s majetkem státu.

.......…………………………

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

V Ústí nad Labem dne

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

V Ústí nad Labem dne

………………………………………..
Jana Vaňhová
hejtmanka
Ústeckého kraje
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Příloha č. 1
DOLOŽKA

ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 129/2000 Sb.)
Ústecký kraj ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních úkonů
obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí č. 3108/2010, kterou se převádí
Pozemky


pozemková parcela číslo 444/1, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné území



pozemková parcela číslo 450/2, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné území

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

V Ústí nad Labem dne …………………

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

